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O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

(…) Mesmo no contexto de uma administração fortemente cen

tralizada, e por mais autoritária que seja, a força da imposição 

normativa nem sempre é obedecida, traduzida em poder e em 

ações orientadas em conformidade, seja nos terrenos próprios 

da administração central, seja nos universos escolares concretos. 

A uniformidade, o elevado número e a eventual precisão dos ins

trumentos normativos não se constituem necessariamente como 

sinônimos, nem sequer como condição suficiente, de reprodu

ção normativa em contexto escolar. Pelo contrário, são frequen

temente objeto de interpretações, alvo de observâncias seletivas 

e parciais, ou mesmo pretexto favorável, ou propiciador, para a 

produção de regras e decisões alternativas (Lima, 1996, p. 31). 

Quando visitávamos no primeiro semestre de 2003 uma peniten
ciária localizada em município da Grande São Paulo, encontramos em 
destaque e pintada no alto do portão de acesso da instituição, a seguinte 
citação atribuída a William Shakespeare: “Há mais coisas entre o céu e 
a terra do que nossa vã sabedoria”. Esta suposta afirmação do poeta 
parafraseia a verdadeira assertiva do autor, ou mais precisamente aque
la em Hamlet (15991601): “há mais mistérios entre o céu e a terra do 
que nossa vã sabedoria” (shakespeare, 15641616). Seja como for, a 
escolha de uma citação como essa para receber funcionários, visitantes 
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e autoridades, e inscrita já no portão de ingresso de uma instituição 
muito singular e característica como uma prisão, nos permite inferir 
que algumas situações ou acontecimentos muito característicos devem 
ocorrer em seu interior. 

À época dessa nossa primeira visita àquela penitenciária, tínhamos a 
intenção de observar, reconhecer, registrar e investigar os processos edu
cativos que ocorriam no interior dessas organizações complexas (Fischer, 
1989). Indagávamos acerca das singularidades, bem como das particu
laridades existentes nos espaços destinados à escolarização de jovens e 
adultos prisioneiros, que, acreditávamos, necessitavam de um tratamento 
distinto do mundo acadêmico e científico.

Como estávamos atentos a todos os pormenores que pudessem 
caracterizar, assemelhar ou diferenciar as instituições prisionais, 
uma em relação a outras e, especialmente, em relação a todos os de
talhes que dissessem respeito à cultura acumulada que, normalmente, 
acaba por ser transmitida por intermédio de processos educativos 
em nossas sociedades escolarizadas, não pudemos deixar de perceber 
e anotar a famosa inscrição poética do famoso visionário inglês do 
século XVI.

Para nós, que trabalhávamos há alguns anos em instituições de privação 
de liberdade para jovens e adultos, essas singularidades, bem como as 
particularidades encontradas nas escolas do cárcere, estabeleciam al
guns vieses ou matizes importantes quando se buscava compreender as 
políticas públicas1 destinadas a essas instituições como um todo, mas 
particularmente na educação escolar dos internos. Esses vieses, muitas 
vezes produtos de concepções pessoais e funcionais dos administrado
res e dos seus auxiliares, acabavam por caracterizar essa assistência pre

1 Adotamos aqui o conceito de políticas públicas penais de Adorno (1991a, p. 25), para 
quem elas são “(…) um conjunto de normas, meios e procedimentos técnicos que são 
adotados pelo Estado para prevenir a criminalidade, conter a delinquência, promover 
a reparação de um bem atingido pela ofensa criminal, custodiar cidadãos condenados 
pela justiça e realizar a segurança da população”. A escolarização dos prisioneiros é 
vista, assim, como uma das práticas que levariam os prisioneiros a rever suas práticas 
anteriores bem como a sua conduta na sociedade em que vive, segundo o poder estatal 
estabelecido.
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vista em Lei,2 de forma mais positiva ou mais negativa, mais ou menos 
eficaz ou, ainda, mais ou menos humanizada. Essa caracterização mais 
regular ou mais singular estaria presente basicamente de duas formas: 
no próprio espaço arquitetônico disposto e disponibilizado para efetivar 
a política educacional pensada para as prisões – seus corredores, suas 
salas de aula, o mobiliário à disposição e as instalações físicas; ou no trato 
interpessoal, mais ou menos flexível, que encontrávamos em funcionários, 
dirigentes, professores, coordenadores, entre todos aqueles responsá
veis por fazer chegar essa assistência à população destinada: os presos.

Esses vieses ou matizes que tratamos no texto corresponderiam ao 
conceito de apropriação de Chartier (1990). Em que pese a existência de 
normas e regras às vezes muito rígidas, entre tudo aquilo que é dito e 
aquilo que é previsto, as formas pelas quais as pessoas se apropriam des
sas regras e as operacionalizam no cotidiano em que se encontram são 
distintas. Por mais que exista um esquadrinhamento das práticas, das nor
mas e das sanções institucionais, existe ainda a possibilidade de burlálas 
por meio das apropriações que são feitas pelas pessoas a elas submetidas. 
Nesse sentido, fazse importante o estudo da cultura da escola como uma 
cultura independente da cultura social e, no caso descrito, da cultura pri
sional. Ambas as instituições, prisão e escola, devem merecer todos os 
nossos esforços analíticos na tentativa de não reduzir uma a outra, bem 
como não perder de vista que aquilo que se quer compreender neste tra
balho é uma escola com características muito particulares, porque funcio
na no interior das prisões.

Este trabalho pretende apresentar os resultados obtidos na inves
tigação que realizamos em nível de mestrado, desenvolvida entre os 
anos de 2003 e 2004 na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

– PUCSP (LoUrenço, 2005), acerca da educação escolar no interior 
das prisões no Estado de São Paulo, bem como as formas pelas quais 
ela era realizada : suas normas, suas regras e suas práticas; portanto, 

2 Consoante dispõe o artigo 10 da Lei de Execução Penal (Gomes, 2000, p. 451), “a 
assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade”. A assistência a ser prestada, conforme 
elenca o artigo 11 da referida Lei, será: I – material; II – à saúde; III – jurídica; IV – 
educacional; V – social; VI – religiosa (grifo nosso).
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suas regularidades  e suas singularidades. Relacionado ao objetivo cen
tral, tentávamos encontrar comportamentos, posturas, gestos, sinais 
materiais ou tecnológicos, além de conformações e deformidades na 
comunicação interpessoal daqueles indivíduos que frequentavam as 
salas de aula dessas escolas que pudessem nos indicar, inclusive, as vá
rias formas de resistência e de autonomia em instituições reguladas 
por normas e regras extremamente rígidas do ponto de vista de sua 
organização interna . O que nos interessava era encontrar aquelas atitu
des e práticas que, reproduzidas, pudessem servir como parâmetros ou 
como resul tado para o jogo de forças que inexoravelmente ocorriam 
dia a dia  no interior dessas escolas e que as revelavam ora espaços muito 
singulares, ora muito semelhantes.

Por dentro da escola – as especificidades e as 
regularidades das instituições escolares prisionais.

Nos trabalhos sobre educação escolar no interior do cárcere que 
orientaram a nossa pesquisa, ora o espaço educacional era visto como 
local privilegiado em relação aos outros locais de convivência e de 
circula ção dos encarcerados (leite, 1997; Goifman, 1998; PortUgUês, 
2001; Onofre, 2002; Leme, 2002; Santos, 2002), ora um local pri
vilegiado da instituição, por deter normas e regras de funcionamento 
diferen ciadas e mais flexíveis do que as normas gerais, bem como va
lores também diferenciados em relação aos valores institucionais (Leite , 
1997; Onofre, 2002). É possível supor que o clima organizacional, origi
nado e mantido nas escolas das instituições prisionais, contribui para es
sas percepções dos sujeitos que frequentam o local, apesar da imposição 
vertical e hierarquizada das normas pela equipe dirigente e pelo corpo de 
funcionários ou staff.

O que temos em mente, então, é que na confluência das interrelações 
desenvolvidas por professores e monitores, alunos, supervisores, funcio
nários de prisões, entre outros, com as características físicas instituídas 
para as escolas nas instituições prisionais, reside uma possibilidade de di
ferenciação dos sujeitos que ali se encontram. Também para nós, num am



171

os processos educativos nas prisões

biente mais favorável, onde a dinâmica das relações entre pessoas possa 
fluir com maior naturalidade ou flexibilidade e, portanto, menos rigor, a 
autonomia construída dos sujeitos pode ser mais elevada quando comparada 
com aquela autonomia de sujeitos mantidos em condições menos favorá
veis de aprisionamento e em espaços de convivência menos flexíveis:

(…) nosso aluno vive numa instituição fechada e repressora. Passa 
grande parte de seu tempo vigiado. Ao menor deslize é gravemente 
punido. Seu tempo é totalmente administrado, da hora em que deve 
acordar, até a hora do sono. Possui tolhida a sua cidadania. Oscila 
entre uma culpabilização genérica da sociedade por seus atos, e entre 
um mea culpa exacerbada (FUnap, 1995, p. 17).

Estão em jogo singularidades muito importantes quando realizamos o 
tipo de comparação entre dois ou mais espaços e formas escolares a fim 
de levantarmos as singularidades e as particularidades, como as resistên
cias e as autonomias encontradas. A estruturação dos espaços delimitados 
para as práticas educativas é uma delas e esses espaços podem ter rela
ção direta com o tipo de atividade que se faz. Assim, imaginamos fazer 
muita diferença, por exemplo, frequentar uma escola em espaços carac
terísticos, em típicas salas de aula, onde as portas, embora se encontrem 
fechadas a fim de evitar interrupções que possam interferir no andamento 
das atividades, estão destrancadas e são de madeira, em contraposição 
a frequentar aulas em verdadeiras celas, as celas de aula (Leme, 2002), 
trancadas a cadeado e feitas de chapas de aço e grades de ferro. Muito 
embora não seja nossa pretensão conjeturar sobre o grau de eficácia 
comparada entre duas escolas nas prisões.

A administração ou coordenação própria aos espaços escolares é 
outra  característica que pode fazer a diferença para os alunos que fre
quentam as escolas, quando temos em mente que cada escola é diferente  
em seu núcleo: “(…) Se há uma organização administrativa igual para 
todas as escolas de determinado tipo, podese dizer que cada uma delas 
é diferente de outra, por apresentar características devidas à sua socia
bilidade própria” (Cândido, 1956, p. 107). Durante as entrevistas que 
realizamos com funcionários, dirigentes, prisioneiros e outras pessoas 
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envolvidas com a política educacional para o cárcere, pudemos perce
ber uma relativa preocupação de alguns desses personagens em relação 
aos índices oficiais de eficácia e eficiência da escola.

Paralelamente a instituições em que os professores eram seleciona
dos a partir do conjunto da população carcerária e, portanto, eram tam
bém presos – os chamados monitores presos (penna, 2003) – e ensinavam 
com esmero e dedicação os colegas do cárcere, em que esse tipo de 
organização do sistema e das práticas escolares era bastante elogiado 
por todos os envolvidos, ouvíamos de outro administrador de prisões 
um comentário absolutamente contrário a essa prática. Para esse admi
nistrador de prisões, a organização de um sistema escolar envolvendo 
monitores presos traria inúmeros problemas para a população encarcerada 
como um todo e para o conjunto de funcionários, especialmente porque 
haveria, segundo disse naquela ocasião, muitos “acobertamentos e atos 
arbitrários e/ou contrários às normas e ao regime disciplinar, devido às 
características próprias da população reclusa”. Por coincidência ou em 
decorrência de algum outro fenômeno que não soubemos, não houve 
aulas nesta instituição localizada no interior do Estado de São Paulo no 
dia de nossa visita, apesar da agenda prévia que tomamos a precaução 
de estabelecer com as autoridades responsáveis. Ainda, uma das queixas 
ouvidas das pessoas entrevistadas no local foi justamente a falta de pro
fessores da rede pública disponíveis para as aulas na prisão.

A autonomia da escola não é a autonomia dos professores, ou a au
tonomia dos pais, ou a autonomia dos gestores. A autonomia, neste 
caso, é o resultado do equilíbrio de forças, numa determinada escola , 
entre diferentes detentores de influência (externa e interna ), dos 
quais se destacam: o governo e os seus representantes, os professores, 
os alunos, os pais e outros membros da sociedade local (Barroso, 
1996, p. 186).

Quando Barroso (1996, p. 186) fala em “autonomia construída da 
escola”, deixa claro que “não há autonomia da escola sem o reconheci
mento da autonomia dos indivíduos que a compõem”. Neste ponto pa
rece concordar com Apple (1989, p. 170) quando anuncia que “(…) é 



173

os processos educativos nas prisões

na interação entre o conteúdo, a forma e a cultura vivida dos estudantes 
que as subjetividades são formadas. Nenhum elemento desse conjunto 
de relações pode ser ignorado”. Nas instituições de privação da liber
dade como as prisões, as resistências dos prisioneiros – alguns deles, 
alunos das salas de aula existentes – às normas rígidas e ao código disci
plinar instituído, em parte, pelo poder Estatal, em parte pelos próprios 
dirigentes e funcionários, pode resultar num movimento de massas 
muito violento e, às vezes, sem precedentes na história atual. Um des
ses movimentos foi a mega rebelião ocorrida em fevereiro de 2001, que

teve início por volta das 13 h e, em poucas horas, se espalhou por 29 
presídios do estado de São Paulo, envolvendo cerca de 28 mil pre
sos de delegacias de polícia, cadeias e principalmente penitenciárias. 
Milhares de familiares e amigos de presos estavam no inte rior das 
prisões. Em algumas unidades, as autoridades retomaram o controle 
da situação ainda no mesmo dia, mas em outras a rebelião durou até 
o dia seguinte, inclusive com a presença de familiares de presos e 
funcionários, mantidos como reféns (salla, 2007, p. 82).

A possibilidade de autonomia dos prisioneiros em relação ao conjunto  
dos regulamentos é, de alguma forma, rechaçada a todo instante por 
aqueles que detêm o poder institucional, pois “a prisão de segurança má
xima, como qualquer organização, leva a marca particular dos homens no 
poder” (sykes, [1958] 1999, p. 36).3 Mais importante que a participação  
dos sujeitos encarcerados nas rotinas institucionais é a sua pronta dispo
nibilidade para acatar o regulamento:

É o controle do comportamento dos prisioneiros que é enfati zado 
ao invés do controle da mente do prisioneiro, pela razão de que se 
as ações do indivíduo forem forçadas a combinar com as demandas 
normativas, a mente seguirá depois (sykes, [1958] 1999, p. 3738).

3 O livro de Sykes (1999) aqui citado não possui tradução oficial para a língua portu
guesa. A tradução aqui realizada é de nossa autoria.
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Professores, monitores, supervisores e coordenadores escolares, 
enfim, os funcionários das escolas também podem contribuir para o 
sucesso ou o insucesso das práticas escolares, assim como para o desen
volvimento ou não da autonomia produzida pelos alunos. Uma política 
educacional voltada para a qualificação do conjunto de funcionários 
envolvidos com a escola, para a possibilidade de internalização do papel 
fundamental de cada um dos envolvidos, na trama dos processos educa
tivos, na perspectiva de evitar estereótipos e preconceitos, aceitando 
os alunos como indivíduos ativos no processo educacional e como por
tadores de uma história e de uma verdade que há de ser considerada, 
são vetores importantes a ser levados em conta, conforme argumenta 
Canário (1998), sustentando o que disseram Lesne & Mynvielle:

(…) a formação, como processo organizado e intencional, corres
ponde a um aspecto particular de um processo contínuo e multifor
me de socialização que coincide com a trajetória profissional de cada 
um (Lesne & mynvielle, 1980 apud Canário, 1998, p. 10).

Outra questão que dizia respeito a nossa pesquisa quando de sua 
concepção e planejamento era a possibilidade de se encontrar diferen
ças significativas nas concepções e crenças pessoais entre os sujeitos que 
frequentavam as escolas das instituições prisionais, além da sua intera
ção na turma ou na sala ou cela de aula:

(…) contrariamente ao que se julgava, os efeitos da escola (enquan
to organização) não podem ser dissociados dos efeitos da turma e do 
professor, uma vez que a maior parte dos estudos mais recentes que 
utilizam métodos de multivariáveis mostram que a maior parte das 
diferenças entre as escolas se devem a variações que se passam ao 
nível das turmas (Barroso, 1996, p. 180).

Um aluno de uma das escolas pesquisadas apresentounos um relato 
dos mecanismos pessoais de cerceamento do direito ao estudo em uso 
por uma parte do corpo de funcionários da penitenciária; alegou tam
bém ter abandonado os estudos em duas ocasiões, em decorrência do 
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que chama de “uso de brutalidade e humilhação ao prisioneiro”. Negar
se a abrir o portão de acesso à galeria, solicitar uma série de informa
ções e autorizações ao prisioneiro, abrir o portão depois de muito tem
po, ou simplesmente “forçar” para que o prisioneiro tenha uma atitude 
de desrespeito e desacato são algumas das formas de que se utilizam alguns 
funcionários quando querem prejudicar o prisioneiro. Essa atitude é, mui
tas vezes, entendida como vinculada a um “estado de humor”:

“Às vezes, um funcionário tomou uma bronca de um superior dele ou, talvez esse 
mau humor, ele tá trazendo de casa, porque não tá legal lá o seu convívio, isso 
daí é uma base minha. Porque eu vejo, o ser humano, pra ele tá de mau humor, 
pra ele tá ofendendo alguém, né? Pra ele tá barrando, sendo uma ‘pedra de 
tropeço’ para o próximo, é algo que deve ter acontecido pra ele, né? Toda ação, 
ela tem a sua reação, né?” (Trecho de relato de aluno da escola na prisão, 
setembro, 2004).

Em outros casos, o motivo do cerceamento pode estar num certo 
despreparo desses funcionários para o trabalho:

“Então, eu vejo que muitas vezes também é o, o, um despreparo aí, uma falta 
de, não sei se é isso, más talvez, talvez uma falta aí de um acompanhamento 
aí, é, do, de, de um trabalho, né? Psiquiátrico em cima deles aí, também, né? 
Uma falta, uma preparação nesse sentido aí. Porque muitas vezes eu já vi já, 
o preso chegar com toda a educação ali, inclusive até, evangélicos: ‘Senhor, 
por favor. Eu quero … ir pra escola, é duas horas…’. O funcioná-
rio, no caso, eu não vou citar nomes aí, ta? Mas o funcionário lá embaixo, 
no pavi lhão dois, eu morei lá, o funcionário bater aquele guichezinho (a 
portinhola da gaiola) na cara do preso… com a maior brutalidade” (idem, 
setembro, 2004).

Os funcionários, de sua parte, se defendem alegando que basta qual
quer imposição maior para que o prisioneiro transforme seu desejo de 
não comparecer às aulas ou mesmo de abandonálas para justificar seu ato:
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“Tem preso que ele vai, ele vai, ele pode desistir aquele dia de estudar por esse 
motivo (um tratamento mais duro por parte do funcionário), mas aí ele sabe 
que o problema é um problema do funcionário, ele, de repente não vai estudar 
naquele dia, mas outro dia ele volta, e tem uns que, que por causa desse moti-
vo não volta mais, aproveita, mas aí é, que nem eu falei, aí já é um problema, 
é, falta de interesse dele, né?” (Trecho de relato de um funcionário da 
prisão, setembro, 2004).

O questionamento pessoal e particular do próprio lugar que ocu
pamos na sociedade e no mundo, de uma forma geral, bem como o 
questionamento das ações e das disciplinas dos homens de uma forma 
específica, deve ser levado em conta quando pensamos nas relações que 
se estabelecem nas escolas, principalmente quando elas, disciplinadoras 
neste caso particular, se encontram instaladas no interior de instituições 
como as prisões. Aqui, Apple (1989) é de grande ajuda, já que percebeu, 
mesmo entre os estudantes destinados socialmente à classe operária da 
economia americana, mecanismos algumas vezes bastantes sutis de resis
tência e autonomia frente à submissão desejada:

(…) os estudantes tornamse bastante hábeis em driblar o sistema. 
Grande número deles nas escolas urbanas de áreas pobres, isto para 
não falar de outras áreas, adaptam, de forma criativa seus ambientes, de 
forma que possam fumar, sair da aula, colocar humor  em suas rotinas, 
controlar informalmente a cadência da vida escolar  e, de forma geral, 
tentar levar o dia. (…) Além disso, o ensino  velado  de pontualidade, 
asseio, obediência e outras normas e valores de raiz mais econômica, 
é simplesmente repudiado tanto quando possí vel. A verdadeira tarefa 
dos alunos é a de sobreviver até que o sinal soe (Apple, 1989, p. 112).

Na maioria das escolas no interior das oito prisões que visitamos 
não havia nenhuma inscrição ou indicação que dissesse tratarse aquele 
espaço de uma escola, ao menos, enquanto não atravessávamos o por
tão de ferro que separava esse espaço do restante da instituição. Não 
encontrávamos à entrada dos espaços destinados à escolarização dos 
prisioneiros, ou mesmo já em seu interior, placas, cartazes, faixas ou 
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mesmo murais que nos identificassem ou nos informassem acerca da 
finalidade desses espaços; entretanto, como já dissemos às primeiras 
linhas deste trabalho, a arquitetura específica, bem como a disposição 
física do local, do mobiliário e dos objetos ali encontrados, bem como 
os movimentos, os gestos e a interação das pessoas em seu interior, nos 
evidenciavam tratarse de um espaço escolar.

Geralmente escondidas num recôndito da instituição, encontramos sa
las ou celas de aula que acolhem, abrigam e recebem jovens e adultos 
encarcerados em certos momentos da sua vida, privados que estão da 
liberdade. São espaços arquitetonicamente planejados que se assemelham 
àqueles da vida livre e que permitem, ao mesmo tempo nessas institui
ções, um controle disciplinar4 (FoUcaUlt, [1975] 1984) por parte do corpo 
de funcionários responsáveis pela ordem, pela disciplina e pela segurança 
da instituição sobre os que lá frequentam.

A tentativa de controle disciplinar e dos movimentos dos sujeitos no 
interior das instituições prisionais começa já quando dessa concepção 
arquitetônica pelos técnicos ou especialistas responsáveis. Os espaços 
físicos que receberão e abrigarão os prisioneiros naqueles momentos de 
sua vida escolar no interior dessas instituições são pensados de forma a, 
também eles, garantir o efetivo controle sobre os movimentos do cor
po do encarcerado. Cusinato (1982), estudando o Espaço da Penitenciária 
de Araraquara, notou que:

(…) o pavilhão de trabalho e das salas de aula fica entre os raios5 1 
e 3. Sua localização no centro da penitenciária, entre os raios, tem 
duas finalidades: impedir a visualização e a comunicação dos presos 

4 Por disciplina, Foucault (1984, p. 126) vai designar “esses métodos que permitem o 
controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas 
forças e lhes impõe uma relação de docilidadeutilidade”.
5 Desconhecemos a origem desse termo que designa, no linguajar típico do interior 
das instituições prisionais, os pavilhões de moradia dos prisioneiros; entretanto, já foi 
utilizado por Bentham (2000) quando de seu Panóptico: “(…) Essas celas são separadas 
entre si e os prisioneiros, dessa forma, impedidos de qualquer comunicação entre 
eles, por partições na forma de raios que saem da circunferência em direção ao centro, 
estendendose por tantos pés quantos forem necessários para se obter uma cela maior” 
(bentham, 2000, p. 18, grifos nossos).
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através de sinais, de um raio para outro; diminuir o trajeto de circu
lação dos presos, dirigilos para o interior do presídio, concentrálos. 
Na medida em que os concentra, também os expõe à vigilância dos 
guardas (cUsinato, 1982, p. 23). 

Na grande maioria dos espaços reservados à escolarização dos pri
sioneiros, víamos cadeiras ou carteiras enfileiradas, uma atrás das outras, 
ou dispostas em círculo, quadrosnegros, desses de madeira que nor
malmente nos acostumamos a observar nas escolas do mundo livre ou 
simu lacros de quadrosnegros, utilizandose da própria parede da sala 
de aula, pintada com tinta escura, giz branco e colorido, mesas para os 
professores, cartazes com inscrições educativas e culturais nas paredes 
das salas ou dos corredores e salões escolares, listas com o nome e o 
número de chamada dos alunos, muitas vezes também espalhadas pelos 
corredores, ou em mãos de funcionários ou professores da organização, 
monitores ou professores que preparavam suas aulas ou ainda, em pleno  
exercício da docência, alunos, indo e voltando de seus locais de habita
ção (pavilhões e celas) e quase sempre carregando consigo, ao menos, 
um lápis ou caneta e um caderno; enfim, a finalidade desses espaços se 
mostrava evidente numa rápida observação dos fatos que ali aconteciam.

É curioso perceber que, mesmo situada em um local não pensado para 
ser uma instituição de ensino, as salas ou celas de aulas são bem parecidas 
com as salas de aulas regulares, que podemos observar nas escolas comuns. 
As carteiras enfileiradas, a lousa na frente, o giz, o apagador, a disciplina, 
os cadernos, lápis… A escola, enquanto instituição moderna de ensino e 
representante do desenvolvimento dos países no século XIX, foi muito efi
caz na disseminação de uma cultura material específica que a identifica em 
qualquer espaço social e temporal. 

Há que se observar que os recursos físicos, de mobiliário e de equi
pamentos disponíveis em cada uma das escolas do interior do cárce
re, além da própria estrutura arquitetônica de cada uma delas, dife
ria, às vezes, consideravelmente quando comparados entre si. Assim, 
enquanto percebíamos locais mais limpos, arejados e arranjados para 
acolher de forma  satisfatória os alunosprisioneiros, tínhamos espaços 
de escolarização mais úmidos, mal ventilados e de arquitetura lúgubre. 
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Enquanto numa unidade educacional do mundo prisioneiro dispunha 
de mobiliário novo ou reformado, mas sobretudo limpo, noutras eram 
visíveis traços de deterioração desse material de uso dos alunos. Numa 
dessas instituições, muitas carteiras escolares permaneceram ao relen
to por todo o período de tempo em que visitamos a escola ou, mais 
exatamente , uma semana, fizesse sol ou chovesse. Pareciam invisíveis 
aos olhos de todos os envolvidos com a escolarização: funcionários, 
professores e, inclusive, os prisioneiros.

Inevitável foi perceber, durante as visitas de observação dos espaços 
escolares do interior do cárcere, muitas semelhanças e regularidades, 
coexistindo com algumas particularidades, fosse quando comparáva
mos o que víamos no interior dos corredores e das salas ou celas de aula 
do interior do cárcere com outros espaços similares existentes em ou
tras instituições prisionais, ou quando comparávamos esses espaços do 
cárcere com espaços similares encontrados em escolas do mundo livre. 

Não conseguíamos fugir a uma das lembranças de Narodowski 
(2001), quando relatou, ainda em 1991, quando se encontrava em um 
Seminário sobre Filosofia da Educação numa universidade localizada 
em município do interior do Estado de São Paulo, que um colega seu 
apresentou para o público presente ao evento alguns slides e algumas 
fotos que mostravam peculiaridades acerca de processos educativos en
contrados, por este último, na região amazônica. Nesse trecho, reme
mora Narodowski, que as imagens exibidas naquela ocasião mostravam, 
segundo aquele que as havia compilado, construções humanas bastan
te simples, escoradas com materiais abundantes na região – madeira, 
bambu  e folhagens. Não eram necessários mais do que dois ou três slides 
ou fotos para que os presentes ao evento pudessem identificar o tipo de 
construção que ali se afigurava tratar: um prédio escolar. Narodowski 
questionouse à época quais eram, de fato, os limites arquitetônicos que 
permitiam, num simples olhar, identificar que naquela singela constru
ção funcionava uma escola. Ele mesmo responde em seguida que

os limites estavam tão precisamente demarcados pela cuidadosa dis
tribuição do mobiliário e meticulosa localização das pessoas soma
das a existência de elementos típicos (como o quadronegro) que o 
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receptor da imagem podia concluir que esse rancho, essa tapera, esse 
barracão, constituía a realização de uma das instituições típicas da 
cultura ocidental; tratavase nada mais e nada menos do que de uma 
escola (narodowski, 2001, p. 13).

A existência de espaços arquitetônicos bastante atípicos e muito pe
culiares onde o processo educacional é gestado, organizado, processado 
e, enfim, levado à termo não é mais novidade, pois em igrejas, fábricas, 
oficinas e escritórios encontraremos professores e alunos. Todos esses, 
mais diretores, supervisores, orientadores pedagógicos, inspetores e 
outros especialistas ou funcionários convivem e interagem cotidiana
mente em espaços arquitetônicos bastante diversificados, e ainda assim, 
seus traços peculiares nos permitem identificar tratarse de uma escola. 
Os grandes centros escolares aos quais estamos acostumados a ver e 
mesmo a visitar em nossos bairros, em nossas cidades e em nossos esta
dos nos dão apenas uma pequena amostra da infinidade de modalidades 
arquitetônicas destinadas a essa instituição responsável pela transmissão 
da cultura acumulada ao longo das gerações precedentes, por intermé
dio de processos educacionais que se destinam a uma determinada e 
específica parcela da população:

As organizações escolares, ainda que estejam integradas num con
texto cultural mais amplo, produzem uma cultura interna que lhes 
é própria e que exprime os valores (ou os ideais sociais) e as crenças 
que os membros da organização partilham (BrUnet, 1995, p. 29).

É importante ressaltar que mesmo em uma instituição onde a auto
nomia dos indivíduos é totalmente negada e cerceada, ainda assim ela é 
possível, seja nas combinações que são realizadas para evitar os motins, 
por exemplo, seja no ambiente prisional escolar, no qual a autonomia 
dada aos educandos ou alunosprisioneiros constituise condição impres
cindível para o aprendizado escolar e o desenvolvimento do pensamento.

O termo cultura escolar apresentase especialmente profícuo para com
preender as semelhanças entre as escolas organizadas pelo sistema pri
sional no espaço de encarceramento e as instituições de ensino também 
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organizadas pelo sistema público e estatal no âmbito da sociedade. Enten
deuse cultura escolar, segundo a concepção de Julia (2001, p. 10), como 
um conjunto de normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas 
a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 
conhecimentos e incorporação desses comportamentos; normas e práti
cas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas – fina
lidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização. 

Assim como as instituições de ensino localizadas fora do âmbito 
prisional, as salas ou celas de aula são organizadas por normas, regras, 
disciplina – de alunos, professores e funcionários, currículo escolar ela
borado e seguido de acordo com Parâmetros e/ou Diretrizes oficiais e 
práticas de professores, coordenadores e supervisores, algumas vezes 
sem formação específica, mas muito parecidas com as práticas dos pro
fessores livres das escolas regulares. Tentamos sistematizar, em trabalho 
anterior, as leis e as normas que regem os processos educacionais que 
ocorrem no interior do cárcere (LoUrenço, 2005). As tensões encon
tradas quando da aplicabilidade dessas leis, normas e regras devem ser 
respondidas por outros autores, mais clássicos, especialmente aqueles 
que se debruçaram sobre o universo da instituição prisional. 

Erving Goffman, em seu estudo intitulado Manicômios, prisões, conven-
tos, é o autor que inaugura a discussão sobre os paradoxos e as contra
dições inerentes à prática no interior das instituições totais, marcadas que 
são por um conjunto de características próprias às mesmas que as dife
renciariam das demais instituições da sociedade organizada. Da mesma 
forma, Goffman também percebeu, depois do estudo de campo que 
empreendeu num grande Hospital em Washington , DC, que o mundo do 
internado e o mundo da Equipe Dirigente são dois mundos bastante pecu
liares e diferenciados entre si, cujas dinâmicas possuem vida própria. 
Não é interesse desse autor centrarse no mundo da Equipe Dirigente, 
entretanto, nos trouxe com seus estudos excelentes contribuições para 
se entender de que forma funcionam as relações subjetivas no interior 
de instituições como as prisões, por exemplo: “O principal foco (de 
Goffman) referese ao mundo do internado, e não ao mundo do pessoal 
dirigente” (goffman, [1961] 2008, p. 11).



182

o espaço da prisão e suas práticas educativas

Uma das primeiras contribuições desse autor, quando trata da Equipe 
Dirigente nas instituições totais, é a advertência de que a matériaprima por 
excelência, trabalhada nessas instituições, é o ser humano, diferente mente 
da matériaprima das fábricas, escritórios e outros locais de atividade pro
dutiva, onde o objeto a ser melhorado, aprimorado ou transformado  é 
inanimado. Aliás, essa característica do inanimado pode ser, também, 
 adquirida pelos sujeitos internados em instituições totais, segundo o autor: 

“(…) como material de trabalho, as pessoas podem adquirir características 
de objetos inanimados” (Goffman, [1961] 2008, p. 70). Assim, ao con
trário das substâncias inanimadas, “os maus tratos em objetos inanimados 
podem deixar marcas visíveis para os supervisores” (idem, ibidem).

Uma segunda característica que irão encontrar aqueles que traba
lham naquelas instituições elencadas por Goffman é que “os internados 
geralmente tem status e relações no mundo externo, e isso precisa ser 
considerado” (Goffman, [1961] 2008, p. 71). Essa contradição entre a 
possibilidade de usufruir da matériaprima, ou do corpo do internado a seu 
bel prazer e a possibilidade de ver descoberto um “erro”, uma “altera
ção”, um “descuido” ou uma “negligência” qualquer por outros membros 
de dentro da instituição – supervisores, gerentes ou pares, e mesmo de 

“fora” – parentes, amigos, autoridades, que acabam fiscalizando o trabalho 
desenvolvido, se refere, segundo o autor a “dilemas clássicos que preci
sam ser enfrentados por aqueles que governam os homens” (idem, p. 72).

Resulta daí que muitas das decisões que são tomadas e mesmo mui
tas das ações que são desenvolvidas no dia a dia de uma instituição total 
acabam escamoteadas ou mesmo omitidas do grupo de internados e 
mesmo da própria sociedade, graças a um espírito de corpo ou espírito de 
equipe desenvolvido pelo conjunto de trabalhadores nessas instituições. 
Esse espírito de corpo surge como barreira pessoal e organizacional con
tra a possibilidade frequente de críticas à postura e à atividade profissio
nal no interior das instituições prisionais:

As pessoas da direção que estão em contato direto com os inter
nados podem pensar que também elas estão diante de uma tarefa 
contraditória, pois precisam impor obediência aos internados e, ao 
mesmo tempo, dar a impressão de que os padrões humanitários es
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tão sendo mantidos e os objetivos racionais da instituição estão sen
do realizados (Goffman, [1961] 2008, p. 84).

Michel Foucault é outro autor que vem ao nosso auxílio e, de cer
ta forma, amplifica o nosso olhar em relação às instituições prisionais, 
com os conceitos de disciplina e poder. Em seu livro Microfísica do poder 
(2003) encontramos uma importante análise de como o poder pode 
ser encontrado mesmo nos espaços e nos sujeitos que, imaginamos, 
encontramse destituídos de poder. Segundo Foucault, imperaria nas 
sociedades humanas uma rede indestrutível de poderes, que navegariam 
indistintamente por entre as diversas tarefas da vida dos sujeitos, regu
landoos e sujeitandoos. A investidura desses poderes na vida humana 
se daria, segundo Machado, que organiza, interpreta e revisa o original 
de Foucault, através de “dispositivos ou mecanismos que a nada ou nin
guém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou fronteiras” 
(machado, 2003, p. XIV). 

Um desses mecanismos disciplinares, e talvez o mais conhecido para 
os estudiosos das prisões, é o Panopticon, de Bentham, que é descrito 
assim por Foucault (2003):

O princípio é: na periferia, uma construção em anel; no centro, uma 
torre; esta possui grandes janelas que se abrem para a parte inte
rior do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma 
ocupando toda a largura da construção. Estas celas têm duas janelas: 
uma abrindose para o interior, correspondendo às janelas da torre; 
outra, dando para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de 
um lado a outro. Basta então colocar um vigia na torre central e 
em cada cela trancafiar um louco, um doente, um condenado, um 
operário ou um estudante. Devido ao efeito de contraluz, podese 
perceber da torre, recortandose na luminosidade, as pequenas si
lhuetas prisioneiras nas celas da periferia. Em suma, invertese o 
princípio da masmorra: a luz e o olhar de um vigia captam melhor 
que o escuro que, no fundo, o protegia (foUcaUlt, 2003, p. 210).
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Mecanismos similares ao Panóptico6 estariam disseminados pela nos
sa  sociedade, bem como pelas disciplinas humanas, segundo Foucault 
(2003, p. 215), seja na concepção de um projeto arquitetônico de prisão , 
hospital, fábrica ou mesmo escola, seja na antítese do “sonho rousseau
niano presente em tantos revolucionários” que sonharam com uma so
ciedade de iguais e acabaram por encontrar uma sociedade onde a visi
bilidade organizada gira “em torno de um olhar dominador e  vigilante” 
(idem, ibidem).

Numa das penitenciárias investigadas e visitadas em duas ocasiões 
específicas7 pudemos perceber a disseminação dos dispositivos de con
trole e vigilância, dos quais nos fala Foucault. No fundo do corredor do 
prédio escolar encontrávamos duas celas de aula, dispostas de forma dia
gonal. Mesmo permanecendo trancadas durante toda a aula, essas celas 
de aula são observadas atenta e cuidadosamente por um único funcio
nário que, dispondo uma cadeira em frente aos portões de entrada das 
mesmas, consegue enxergar tudo o que acontece assim como todos os 
movimentos produzidos em seu interior, seja por alunos, seja pelos pro
fessores. Não foi incomum observar que esse funcionário, em inúmeras 
vezes, chamava a atenção de um aluno prisioneiro que teimava em man
ter uma “atitude displicente na cela de aula”, mesmo que não houvesse 
qualquer manifestação do professor presente naquele ambiente . Em 
nenhuma outra instituição visitada esse mecanismo se fez presente, ao 
menos com as características aqui detalhadas.

A autonomia, explícita ou não, de que se valem os funcionários 
das prisões no desenvolvimento de suas atividades é destacada pela 
maioria , se não a totalidade dos autores com os quais aqui dialogamos. 
Para Sérgio Adorno (1991a, p. 26), por exemplo, essa é uma “auto
nomia no sentido perverso. Cada agência funciona segundo critérios 

6 Segundo Miller, em livro do próprio Bentham, traduzido por ele, “(…) o Panóptico 
não é uma prisão. É um princípio geral de construção, o dispositivo polivalente da vi
gilância, a máquina óptica universal das concentrações humanas” (Miller, 2000, p. 77).
7 Embora tenhamos visitado oito instituições prisionais no período compreendido 
entre 2003 e 2004, para efeito de nossa primeira pesquisa, optamos por selecionar 
apenas duas para o estudo comparativo, naquele momento. Essas duas instituições pri
sionais escolhidas foram visitadas em dois momentos.
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extremamente próprios, para o que não deve prestar conta a ninguém 
nem a nada”. Em outro de seus escritos, esse autor reclama do que 
seria um poder ilimitado por parte dos diretores penais: “(…) não há o 
que possa contêlos, sobretudo quando adotam medidas, muitas vezes 
arbitrárias, em nome da preservação da segurança e da disciplina do 
sistema penitenciário” (adorno, 1991b, p. 32).

Fernando Salla (1994, p. 95) defende que se desvinculem os pro
cessos educacionais desenvolvidos nas instituições prisionais da lógica 
intrínseca à mesma, afirmando que: “(…) haveria absoluta necessidade 
de se desvincular todo e qualquer tratamento, qualquer programa de ati
vidades para presos do esquema disciplinar das prisões”. Paixão (1985) 
também nos chama a atenção para essa questão quando diz que,

nas penitenciárias, os internos experimentam não apenas o arbítrio 
de guardas e administradores despreparados, quando não hostis e 
punitivos, mas também a exposição a uma forma peculiar de organi
zação social (paixão, 1985, p. 101). 

Leme (2002) também encontrou essas práticas arbitrárias interfe
rindo nos processos educacionais na prisão por ele estudada:

A escola – e como consequência a educação escolar, nosso objeto 
de estudo – é tratada na maioria das vezes pelos funcionários como 
um lugar secundário, não dão valor, acreditam que o preso não pre
cisa estudar – “malandro só procura a escola depois que vai preso”. 
Quando podem, dificultam o acesso dos alunos presos, até a sala de 
aula. Mesmo por motivos banais, podem de forma definitiva impe
dir que o aluno estude, interagem de forma negativa na avaliação 
do exaluno, dificultando dessa forma, a obtenção de um benefício 
(Leme, 2002, p. 118).

Concordar com essa afirmação não significa desconsiderar que 
existam verdadeiras ilhas de autonomia naqueles sujeitos dominados. O 
próprio Foucault (2003) reconhecia que contra o poder disseminado e 
disseminador existiriam possibilidade de resistência por parte daqueles 
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que foram sujeitados. As resistências surgiriam em relances de imagina
ção e criatividade, mecanismos tipicamente humanos. Assim como ve
mos possibilidades de resistências individuais à dominação e à sujeição 
social, entendemos que é perfeitamente aceitável a tese de que também 
algumas organizações possuem certo grau de autonomia frente a outras, 
ou em contraposição a outras:

Não basta modernizar as práticas de gestão administrativa de mas
sas carcerárias. Mais do que isso, é preciso introduzir políticas que 
sejam eficientemente capazes de reequacionar sob outras bases, as 
relações internas de dominação entre dirigentes e internos. Sem 
isso, será quase impossível lograr algum êxito em implementar po
líticas penais compatíveis com o exercício democrático do poder 
(Goifman, 1998, p. 13).

Em escolas rígidas, fechadas e altamente disciplinadoras como algu
mas que visitamos, onde até o leve murmúrio em sala de aula poderia re
presentar alguma sanção ao responsável, e onde as relações inter pessoais 
se pautam antes pela desconfiança generalizada do outro, falar em so
ciabilidade parece fora de cogitação. Ao mesmo tempo, presenciamos 
atitudes de cordialidade, de respeito e de ternura de forma muito mais 
acentuada em outros locais, justamente naqueles em que as relações de 
poder estabelecidas eram mais flexibilizadas. Na penitenciária das celas 
de aula, aos alunos restava trocar informações e confidências com os co
legas nos intervalos regulares entre a sua chegada e a chegada posterior 
dos monitores, ou na saída destes ao final das aulas até a abertura das 
celas dos corredores escolares, pelos funcionários de plantão, para o 
retorno dos alunos prisioneiros aos pavilhões de origem. Seja como for, 
pareceu consenso entre muitos dos alunos entrevistados e, quiçá, até 
de funcionários de prisões e outros envolvidos com a vida escolar no 
cárcere que, além dos portões da escola, gradeados ou não, outras tantas 
grades ainda os espreitam, cerceando qualquer possibilidade de ser e de 
estar verdadeiramente livre. Alguns alunos chegavam a transformar em 
devaneios os momentos em sala de aula: olhavam distantes através das 
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grades das janelas, como se pudessem alcançar as muralhas que os cer
cavam e respirar, aliviados e sem angústia, o ar sem vícios da liberdade.
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