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[…] As escolas constituem uma territorialidade espacial e cul-

tural onde se exprime o jogo dos atores educativos internos e 

externos; por isso, a sua análise só tem verdadeiro sentido se 

conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e 

políticas da vida escolar, não reduzindo o pensamento e a ação 

educativa a perspectivas técnicas, de gestão ou de ecácia stricto 

senso (nóvoa, 1995, p. 16).

uma Pesquisa Por nós empreendida em 2003 e 2004 buscou comparar 
os processos educacionais desenvolvidos em duas penitenciárias paulis-
tas com características semelhantes, motivados que estávamos por ob-
servações rea lizadas ao longo dos anos na condição de funcionários de 
uma delas. Em relação às escolas dos presídios, percebíamos semelhan-
ças e regularidades típicas das escolas da sociedade “livre”. Percebíamos 
também que a atuação de diferentes administradores e demais funcio-
nários no interior das prisões, em algumas circunstâncias, determinava 
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padrões de conduta e de condução das práticas ou políticas públicas1 
para o setor nem sempre similares à adotada pela gestão anterior, ou 
seja, percebíamos descontinuidades.

Não raro, surpreendíamo-nos com as diferenças entre as estratégias 
de ação desenvolvidas por dois ou mais dirigentes. Pessoas que, ao as-
sumirem a administração da penitenciária num determinado momento 
de nossas vidas funcionais, adotavam estratégias que diferiam enorme-
mente uma em relação à outra.

Para além de investigarmos as formas como essas propostas de polí-
tica educacional chegavam até o prisioneiro, nosso interesse particular 
foi observar e analisar, paralelamente a todas as regularidades encon-
tradas nas penitenciárias, possíveis variações sofridas pelos processos 
de escolarização, quando comparamos sua ocorrência no interior de 
duas instituições prisionais similares. Quando observávamos detalha-
damente as práticas pedagógicas colocadas a termo nessas instituições, 
podíamos vericar que o próprio conceito de sistema, quando pensa-
do como conjunto concatenado de ações visando à escolarização dos 
prisioneiros, era, em grande medida, bastante precário, dadas as dife-
renças de condutas e procedimentos pessoais adotados por diferentes 
administradores quando em pleno exercício do gerenciamento da ins-
tituição, bem como dos demais funcionários. Neste sentido, investi-
gar regularidades, bem como singularidades de cada ação, poderia ser 
mais relevante ao observador do que vericar o alcance educacional 
de um sistema que, na prática, poderia nem existir.

Se contrastarmos a variação na execução das políticas internas das ins-
tituições prisionais com os pressupostos derivados da existência de um ór-
gão responsável por toda a política educacional no interior dos presídios – a 

1  Adotamos aqui o conceito de políticas públicas penais de Adorno (1991, p. 25), 
como: “um conjunto de normas, meios e procedimentos técnicos que são adotados 
pelo Estado para prevenir a criminalidade, conter a delinqüência, promover a re-
paração 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 seus 
hábitos e suas condutas em sociedade.
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Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FunaP) – e considerarmos 
que esse órgão regulamenta as ações educativas por meio de diretrizes vá-
lidas para o conjunto das unidades penitenciárias do Estado de São Paulo e 
que, além disso, há uma política de educação para os presídios em âmbito 
nacional respaldada em leis, decretos e outras normativas, percebemos 
que, na singularidade de cada instituição prisional, residia um diferencial 
importantíssimo. Foi isso que mereceu uma focalização adequada. Não 
podemos perder de vista, neste caso, a presença de certa independência 
do pessoal penitenciário em relação às políticas para o setor (GoFFman, 
1987; Foucault, 1984, 2003; sykes, 1999).

No que se refere às observações sistemáticas das estratégias de esco-
larização nas duas instituições prisionais eleitas por nós para a pesquisa 
(uma penitenciária localizada na grande São Paulo e outra no interior do 
Estado, ambas destinadas ao cumprimento de pena em regime fechado 
e consideradas de segurança máxima), de suas regularidades e variações 
conforme o perl das pessoas envolvidas com o processo, focalizamos 
a formação do “espaço e do tempo escolares” nessa realidade em que a 
escolarização é aparentemente interditada (viñao FraGo, 2000). A con-
cepção, a distribuição e os usos institucionais e pessoais do “espaço e do 
tempo escolares” podem manifestar-se, inclusive, em instituições com a 
complexidade das penitenciárias:

Ni el espacio ni el tiempo son estructuras neutras en las que se vacían pro-
cesos educativos. Siempre se aprende y se enseña en lugares y en tiempos 
concretos. Y estos lugares y tiempos son determinados y determinan unos u 
otros modos de enseñanza y aprendizaje. Es más, la ordenación, disposición, 
distribución y usos de dichos lugares y tiempos – unos u otros – constituyen 
formas de enseñanza: no sólo promueven e inculcan unas determinadas 
concepciones de ambos, sino que, al mismo tiempo, constituyen elementos 
fundamentales de la organización escolar, condicionan la enseñanza de las 
diferentes disciplinas, y permiten o impiden la realización de unas u otras 
actividades. En síntesis, el espacio y el tiempo escolares no sólo conforman 
el clima y cultura de las instituciones educativas, sino que también educan 
(viñao FraGo, 2000, p. 99).
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No momento em que construíamos mentalmente o trajeto de nossa 
pesquisa acerca das escolas e dos processos de escolarização no interior 
do cárcere, quando já possuíamos uma noção prévia do funcionamento de 
algumas instituições prisionais e tínhamos como certo que a noção de sis-
tema prisional – amplamente difundida na sociedade livre e mesmo na “so-
ciedade dos cativos” (sykes, 1999) – não se sustentava quando confrontada 
com as práticas prisionais a que assistíamos, tantas eram as singularidades 
e as variações microscópicas entre elas que observávamos no interior das 
prisões, quando comparadas entre si.

Olhando para essas “Organizações Complexas” (Fischer, 1989) sob 
essa perspectiva, parecia-nos que a ação de alguns poucos personagens 
que ali estavam era suciente para estabelecer uma prática singular, ca-
paz de criar um diferencial entre as instituições. O diretor da unidade 
prisional era um deles, se não o mais inuente ou talvez o mais impor-
tante, conforme nos mostram algumas das entrevistas que realizamos: 
“Cada diretor tem uma maneira de ver o próprio presídio, a própria unidade onde 
ele está como diretor e até a maneira como ele vê o homem preso” (Monitora de 
alunos-presos, maio de 2004). 

Não ousaríamos reduzir um conceito como o de sistema às variações 
presentes na postura de um ou outro administrador de presídios. En-
tretanto, parecia-nos que a ação desse personagem era uma amostra em 
um conjunto que, visto de perto, poderia colocar o conceito de sistema 
em xeque. Gresham Sykes (1999), em pesquisa de 1958, alertava para 
o fato de que:

[…] As instituições [as prisões] diferem com respeito à extensão dos 
serviços psiquiátricos que elas fornecem, à natureza de seu progra-
ma de trabalho, à severidade da custódia, ao número de ocupantes 
e assim por diante. E no topo dessa variação, baseado em uma política 
deliberadamente designada, nós encontramos ainda outras diferenças 
provenientes das exigências de eventos diários e das losoas pessoais 
daqueles encarregados, com a responsabilidade de administrar os 
locais de connamento (sykes, op. cit., p. xIII, grifos nossos).
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Desejávamos, desde o início, entender o impacto das variações en-
tre diferentes concepções pessoais de administração carcerária e, ao 
mesmo tempo, contrapor à noção de sistema prisional uma realidade 
concreta, cujo leque de variações internas, entre as quais os processos 
de escolarização, ora conrmava a insuciência da idéia de sistema, ora 
fazia com que ele se justicasse plenamente, gerando no pesquisador 
inúmeras suspeitas e, por que não, também dúvidas:

Embora você tenha um poder que seja coordenador do Sistema Peni-
tenciário, ele não tem a capacidade de coordenar as Políticas Penais 
implementadas nos Sistemas Penitenciários. Essas políticas, na verdade, 
são gerenciadas pelos Diretores da prisão. Portanto, é muito difícil fa-
lar num Sistema propriamente dito. A idéia de sistema não me parece 
muito própria para dar conta dessa realidade (adorno, 1991, p. 25, 
grifos nossos).

Acreditamos que foram obtidos, com o trabalho de observação e 
também com as entrevistas que realizamos, elementos sucientes para 
indicar regularidades e singularidades nas práticas educacionais leva-
das a efeito no interior das instituições prisionais investigadas. Perce-
bemos o quanto tais práticas acabam por sofrer os efeitos decorrentes 
daquilo que é peculiar à “instituição total”, à sua “equipe dirigente” e ao 
seu corpo de funcionários ou “staff”. Geralmente, os administradores 
de instituições prisionais não gostam de se submeter a comparações 
entre a unidade prisional que administram com uma outra qualquer. 
Percebemos isso logo nos primeiros instantes de nossa segunda visita à 
penitenciária localizada no interior do Estado de São Paulo, em maio de 
2004, quando alguns dos atores com quem iríamos interagir quiseram 
saber mais sobre a nossa pesquisa. 

Ao relatarmos aos primeiros sujeitos com quem travamos contato, 
todos eles diretores da instituição, a intenção de distinguir possíveis di-
ferenças entre a condução dos processos educacionais no interior de 
duas instituições prisionais, um certo desconforto foi imediatamente 
percebido em suas falas: “As pessoas que serão abordadas são reclusas!”. To-
mando esse fato particular como premissa universal, consideravam que 
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“em suas respectivas instituições não deveria haver tantas diferenças as-
sim!”, porque, anal de contas, “sempre estava em questão a adminis-
tração de penas de privação de liberdade aplicadas de acordo com o 
que rezam as normas e leis que dizem respeito à sua execução”. Essas 
armações, por si só, justicariam a presença das inúmeras grades que 
tanto caracterizam as instituições prisionais.

Uma entrevista realizada com uma monitora de prisioneiros que es-
tudavam nessa penitenciária acabou por corroborar a primeira armação 
que zemos acima:

“[…] Todas as vezes que eu entro em sala eu penso assim: eu preciso trans-
formar essa cela em sala porque, talvez o meu aluno, ele não veja assim, 
nenhum diferencial em sair da cela. Ele olha para a janela, é grade. Ele 
olha para a porta, é grade. Ele olha para a outra janela aqui na frente, é 
grade. Então, eu fui aprendendo isso. Quando eu vou reivindicar uma coisa 
aqui, nunca posso reivindicar citando outros locais. Eu tenho que provar que 
é importante pro meio no qual eu estou. Se eu provar isso, eu posso estar 
defendendo lá no nalzinho do meu projeto, eles estão quase aprovando. Se 
eu disser assim: “– Então, porque lá em****** é assim”, pronto, foi tudo por 
água abaixo. Eu tenho que provar que é importante, sem comparar 
outra unidade prisional. Eu tenho que discutir, tenho que provar, todo 
mundo aceita. Se não aceitar, é sonho, e sonho doce, guarda lá para quando 
puder” (Monitora, maio de 2004, grifos nossos).

As “celas de aula” (leme, 2002) existentes nessa penitenciária foram 
herdadas de administrações anteriores, assim como a estrutura física 
do prédio escolar. Como a rotina diária no interior daquela instituição 
indicava um funcionamento a contento daquela forma escolar, não se 
cogitava a transformação daquele espaço em outro mais exível ou me-
nos rígido, até porque não se entendia que assim o fosse:

“[…] Mudança [na escola] não teve. Não teve porque, quando eu assumi, já 
havia uma estrutura montada, já havia trabalhos que vinham sendo desen-
volvidos, né? E mudança, não zemos nenhuma, não. O trabalho continuou 
sendo desenvolvido e a única coisa que a gente busca é ampliar o campo de 
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parcerias, né? Mas mudanças no trabalho em si, não, porque já vinha dando 
bons resultados, já era bem administrado anteriormente” (Dirigente prisio-
nal, maio de 2004). 

Lembramos, nesse momento, de uma evocação de Fischer (1989) 
que, para nós, faz pleno sentido quando tentamos entender essa recusa 
em transformar um determinado lugar:

[…] Os agentes organizacionais [das organizações complexas, in-
cluindo a prisão] reagirão para evitar as transformações que se lhes 
apresentam como uma ruptura dessa profunda identidade com a or-
ganização e uma negação de valores estabelecidos que lhes transmi-
tam o sentimento de segurança e coesão (Fischer, op. cit., p. 12).

Prisões são instituições marcadas pelo isolamento e pelo “trancamen-
to”, além da disciplina extremamente rígida e diuturnamente controla-
da pelos agentes institucionais. Sua forma original – essa forma marcada 
por celas, trancas, muros altos, guardas fortemente armados – parece 
constituir-se como parte do imaginário da população em geral, que aca-
ba por delegar ao Estado a guarda desses sujeitos considerados “inaptos” 
à vida na sociedade livre. Essa armativa parece demonstrar a existência 
de um certo consenso entre nós: “A prisão ainda tem um papel funda-
mental no nível simbólico; ela é para a sociedade, infelizmente, o gran-
de instrumento de punição e correção dos indivíduos” (salla, 1994, 
p. 96). O que não imaginávamos é que encontraríamos a aceitação de 
alguns pressupostos da privação da liberdade entre os próprios sujeitos 
encarcerados.

Enquanto na penitenciária localizada na grande São Paulo ouvimos 
vários comentários elogiando a maneira exível com que os processos 
educacionais são desenvolvidos, como, por exemplo: “Bom, eu já passei 
por outras experiências infelizmente em presídio, eu posso dizer que em relação 
da que eu estou, ela [esta penitenciária] é bem maleável” ou “Ah, bastante dife-
rença, aí em outros presídios não temos a liberdade que eles dão aqui para exercer 
a função tanto para o aluno quanto para o professor” ou, ainda, “Então, aqui 
o acesso para ir para a escola é muito fácil e a forma de como é passada a aula 
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pros alunos também é simples” (Sujeitos encarcerados, setembro de 2004). 
Já, na outra penitenciária, o “trancamento”, a diculdade de acesso e 
o arbítrio presente em determinadas ações dos funcionários não eram 
encarados como algo tão negativo, tanto por parte dos alunos quanto 
por parte de alguns monitores, funcionários e, mesmo, pelos diretores 
da instituição:

[…] Em geral, os prisioneiros não sentem que os funcionários da 
prisão usurparam posições de poder que não são legitimamente de-
les, nem os prisioneiros sentem que as ordens e os regulamentos que 
procedem deles, de cima, representam extensão ilegal da concessão 
do governo a seus regentes (sykes, 1999, p. 47).

Apesar do esquema de extrema vigilância que vimos sendo executa-
do na penitenciária do interior do Estado, uma fala de um dos agentes 
de segurança entrevistados (maio de 2004) é, no mínimo, curiosa:

“Em 1983 é. 80, começo de 83, então, eu acho que nesse período havia mais 
disciplina, o sistema era voltado para uma recuperação do preso, havia melhor 
laborterapia, havia uma preocupação realmente, se ensinado o preso desde na 
hora da manhã, quando ele se levantava ele tinha a preocupação de aprender 
a cuidar da sua roupa, da sua higiene pessoal, o respeito numa hierarquia, 
como se diz. A valorização pelo trabalho; hoje não, hoje o sistema de um modo 
geral, tá tudo abandonado, né? Eu digo abandonado por falta de verba, tudo 
que você fala, tudo que você sugere, tudo falta, falta isso, falta aquilo, exige-se 
as coisas, mas condição não tem, condição de trabalho hoje é péssima”.

A própria movimentação dos prisioneiros pelas galerias dessa pe-
nitenciária e de seus alunos no corredor escolar, sempre cadencia-
da pelas ordens dos funcionários da vigilância, a maneira contida de 
seus gestos e o tom desconado de suas vozes, contrastando com a 
“alegria” em reencontrar um colega residente em outro pavilhão, ou 
mesmo o beijo fraternal no rosto do amigo, na outra penitenciária que 
comparamos era mostrado que, em que pesem as semelhanças ou as 
regularidades encontradas em alguns dos aspectos da escolarização no 
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interior das prisões, atitudes ou deliberações que indicam brandura na 
condução das políticas internas podiam fazer a diferença e colocavam, 
sim, a noção de sistema em xeque.

“Atenção, aguarde na porta sua vez de ser revistado – saia da janela!” 
Essa mensagem é apenas uma das muitas mensagens que, de certa forma, 
buscavam disciplinar a vida dos sujeitos que freqüentavam a escola na pe-
nitenciária do interior do Estado. Escrita manualmente numa pequena 
placa, estava localizada bem à saída do recinto escolar, numa altura que 
pudesse ser imediatamente lida por todos aqueles que deixavam a escola. 
Próximas a um telefone existente na escola, digitadas numa folha de pa-
pel sulte, estavam as regras da “casa” que, não cumpridas, visavam a ex-
cluir o aluno das atividades escolares: “Após cinco faltas sem justicativa 
[em prisões os alunos também faltam, e muito, às aulas], o aluno será 
advertido e intimado a comparecer à escola no dia subseqüente. Per-
sistindo a conduta, será automaticamente excluído”. Soubemos, pelos 
sujeitos que entrevistamos que, raramente, essas regras eram seguidas 
à risca pela administração da penitenciária ou da escola. Buscava-se, na 
maioria dos casos, uma negociação com o aluno faltoso que pudesse evi-
tar a sua exclusão da escola.

De qualquer forma, essa perspectiva mais fechada, mais rígida, mais 
formal e mais disciplinadora esteve, de certa forma, ausente na peniten-
ciária da grande São Paulo, ao menos nos momentos em que lá estive-
mos. Não notamos a existência de cartazes alusivos à disciplinarização 
dos sujeitos nessa penitenciária. Entretanto, a dinâmica que nela en-
contramos compreendia a escolarização dos prisioneiros, tanto quanto 
na outra penitenciária que comparamos. Perguntamo-nos, então, quais 
seriam as questões que estariam por trás quando duas administrações 
levam a termo suas políticas de assistência ao prisioneiro com base em 
perspectivas mais “fechadas” ou mais “brandas” de connamento. Nova-
mente Fischer (1989) nos indicou o caminho a seguir:

[…] Compreender como as características da estrutura organizacio-
nal reetem ou mascaram o efetivo funcionamento de uma Orga-
nização Complexa, assim como se as políticas que adota são ou não 
adequadas à consecução de seus objetivos, implica utilizar concomi-
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tantemente métodos de análise dos sistemas administrativos e dos 
sistemas sociais (Fischer, 1989, p. 15).

Uma perspectiva parecia muito clara para nós – as pessoas que admi-
nistravam essas duas penitenciárias acreditavam estar realizando da for-
ma mais adequada possível a tarefa para a qual foram convocadas: gerir 
uma instituição de privação de liberdade, onde certa assistência deveria 
ser oferecida à população reclusa. Tanto é verdade que, para medir o 
grau de ecácia dos processos de escolarização nas penitenciárias que 
administravam, ambos os diretores gerais garantiram ter a melhor mé-
dia de aprovação nas avaliações do Centro de Exames Supletivos (cesu), 
da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Os dois diretores pa-
reciam não ter dúvidas de que, administrativamente, a instituição que 
gerenciavam oferecia produtos de relativa qualidade – educação, traba-
lho, saúde –, considerando as particularidades da própria prisão.

A escolarização de adultos presos, assim como outras políticas de 
assistência no interior das instituições de privação de liberdade, parece 
sofrer uma limitação muito bem-denida, mormente quando estabele-
cida pelas pessoas que lidam diretamente com as questões de segurança 
e disciplina:

“Se não tiver uma concordância da nossa área, da segurança, não só minha 
aqui, como diretor, né, dos chefes de plantão, de todo o ‘corpo funcional’ é, ca 
inviável essa… Se nós aqui, colocarmos um obstáculo realmente, não vai… 
não vai funcionar… ou funciona precariamente” (Dirigente prisional, se-
tembro de 2004).

O limite para a exibilização ou não das ações no interior das pri-
sões não é bastante claro, pois é possível ver experiências bastante 
diversicadas nas unidades prisionais. Entretanto, parece obedecer a 
uma lógica ligada muito mais às percepções pessoais dos trabalhadores 
nessas instituições em relação aos prisioneiros, assim como às suas ex-
periências de vida e de trabalho no interior delas:
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“Se eu falar para você que eu era favorável [a questão de haver monitores 
presos lecionando para os colegas], eu não era, não. Eu… a gente veio 
aprender no sistema. A gente… todo dia é uma nova, é uma nova aprendiza-
gem e aqui… a gente chegou, os presos estão monitorando, né?” (Dirigente 
prisional, setembro de 2004).

Seja como for, parece que existe uma nítida superposição das ações 
de segurança e disciplina em detrimento de outras tarefas e atividades 
no interior das prisões, e as prisões não conseguem se libertar de sua 
característica original:

A despeito dos propósitos reformadores e ressocializadores embuti-
dos na fala dos governantes e na convicção dos homens aos quais está 
incumbida a tarefa de administrar massas carcerárias, a prisão não 
consegue dissimular seu avesso: o de ser aparelho exemplarmente 
punitivo (adorno, 1998, p. 1017).

Para Coelho (1987, p. 41) “esta hierarquia [segurança e disciplina 
versus outras esferas administrativas] constitui a espinha dorsal daquilo 
que é a preocupação dominante nas prisões: a segurança”. Se, por um 
lado, as questões de segurança e disciplina são acentuadas em detri-
mento de outras atividades no interior das prisões, possíveis tentativas 
de suavizar os esquemas rígidos de controle da população carcerária 
e equilibrar as relações entre aqueles setores e o setor de segurança e 
disciplina podem trazer problemas à administração prisional:

Em algumas penitenciárias, a política de liberalização e humaniza-
ção levou a práticas pouco prudentes do ponto de vista disciplinar e 
de segurança: numa delas, os presos sentavam-se para as refeições à 
mesa com o diretor, adepto fervoroso da democratização do sistema. 
Quando ocorreram fugas em seu estabelecimento, ele considerou o 
fato como uma ofensa pessoal, ressentindo-se do abuso de conança 
(coelho, 1987, p. 121).
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O que está em jogo, então, quando tratamos do sistema prisional, é 
a ocorrência ou não de eventos que, uma vez franqueados à opinião 
pública, possam apontar para a quebra do equilíbrio interno e para a 
quebra do próprio equilíbrio do sistema social como um todo. Quan-
do o desequilíbrio interno nas instituições prisionais coloca em risco 
o equilíbrio social, como nas rebeliões violentas e nas fugas em gran-
de quantidade, por exemplo, renova-se a imagem de que a instituição 
existe, em primeiro lugar, para trancar, depois para assistir. O dia-a-dia 
da instituição prisional é uma contínua negociação entre administra-
dores, funcionários e prisioneiros, e “perturbações dentro do sistema 
tendem a causar perturbações adicionais, que são inclinadas a resultar 
em um progressivo afastamento do equilíbrio” (sykes, 1999, pp. 110-
111). “Todo o sistema está montado em cima da negociação. Negocia-se 
na polícia, no judiciário, nas prisões” (adorno, 1991, p. 32).

Em muitas ocasiões, assistimos a essas negociações nos momentos 
em que estudávamos os processos de escolarização dos adultos presos 
nas duas instituições prisionais. Testemunhamos pedidos sedutores por 
parte dos prisioneiros para que os funcionários lhes arranjassem cader-
nos adicionais e outros materiais escolares, pedidos para entrada ou 
saída das salas ou celas de aula ou mesmo do prédio escolar em horá-
rios não-autorizados; testemunhamos também negociações envolvendo 
postura e comportamento dos alunos em relação às atividades na escola, 
como foi o caso daquele aluno convocado para reunião por enviar cartas 
apaixonadas para sua monitora (penitenciária do interior do Estado), 
ou daqueles alunos que chegaram à escola quando faltavam apenas cinco 
minutos para o nal do período letivo de aulas, porque participavam de 
encontro entre pessoas de grupo religioso evangélico (penitenciária da 
grande São Paulo).

Pequenos incidentes no interior da instituição são plenamente assi-
milados e não alteram a rotina. Lembramos da descoberta, pelo diretor 
de educação, de um “furto” de os de eletricidade do interior de uma 
sala de aula da penitenciária do interior do Estado ou do “desapareci-
mento” de um cabo de televisão nessa mesma penitenciária ou, ainda, 
do prisioneiro que vimos sendo transportado para a enfermaria por 
funcionários da penitenciária da grande São Paulo depois de ter sofrido 
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agressões físicas de outros prisioneiros no interior do pavilhão onde re-
sidia. Lembramos das carteiras escolares retiradas das salas de aula por 
funcionários da outra penitenciária, colocadas num corredor externo 
ao pavilhão escolar e deixadas ao relento, praticamente esquecidas, por, 
pelo menos, uma semana. 

Uma televisão simplesmente “desaparece” da sala de aula de uma 
das penitenciárias e ninguém conhece o destino dela. Um aluno aciona 
a sirene que anuncia o nal das aulas porque o funcionário que deveria 
fazê-lo não se encontra no setor escolar naquele momento, assim como 
se presencia a retirada de alunos do interior da “cela de aula” porque 
aparentemente confrontavam o poder dos funcionários. Todos esses 
eventos são rapidamente esquecidos ou ignorados por todos os sujeitos 
que se encontram no interior das instituições prisionais.

Já uma tentativa de fuga pelo recinto escolar pode ser “castigada” 
com a suspensão por tempo indeterminado das aulas na escola da prisão. 
A fuga frustrada pode transformar-se num movimento de rebeldes que 
destroem a escola e parte da prisão, em represália. O próprio motim 
ou mesmo a fuga de prisioneiros podem representar, para os adminis-
tradores, o afastamento de seus cargos ocupados até então. Vive-se nas 
prisões o que Coelho (1987) denominou “equilíbrio precário”. 

No planejamento das ações e na efetivação das políticas internas aos 
prisioneiros, diretores e funcionários avaliam quais as melhores formas 
de “controlar” esse “equilíbrio precário”. Todos os que ali estão sabem 
que a prisão é um “powder keg” (sykes, 1999), barril de pólvora que pode 
explodir a qualquer momento. Na penitenciária do interior do Estado, 
o clima organizacional (em que pesam as restrições sérias à circulação 
de prisioneiros) é marcadamente mais tenso do que na outra peniten-
ciária com que a comparamos. Alterações em práticas que parecem dar 
uma relativa estabilidade à prisão não são cogitadas nesse caso. Tem-se, 
então, um clima organizacional propício para não se mexer demais com 
as estruturas organizativas das práticas previamente constituídas.

Nisso resulta o fato de termos tantas indagações a respeito da pos-
sível fragilidade do conceito de sistema penitenciário ou prisional ou, 
no mínimo, do sistema educacional no interior das prisões, pois, num 
determinado momento e observando certas práticas singulares entre si, 
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tem-se a forte impressão de que esse sistema não se constitui de forma 
unívoca. Num outro momento, quando supomos que essa fragilidade 
inviabiliza pensar num sistema prisional, algo imediatamente relembra 
o caráter totalizante da instituição de forma inapelável.

Dirigindo-nos para as categorias de análise relevantes ao nosso 
trabalho – espaço, tempo, organização e práticas escolares – e confron-
tando cada uma delas com a noção de sistema, tendemos a acreditar 
que nossas dúvidas com relação à substância do conceito, ao invés de 
diminuir, tenderão a aumentar. Ambas as escolas analisadas localizam-se 
no interior de duas instituições fechadas de cumprimento de pena. Os 
seus internos (como também os alunos, pois são eles próprios…) são 
considerados de periculosidade acentuada. Suas construções estão se-
paradas por uma parcela considerável de anos, entretanto as estruturas 
físicas ou a arquitetura interna de ambas são, relativamente, as mes-
mas. Os espaços de circulação dos prisioneiros foram estrategicamente 
pensados e, entre esses, a própria escola – bem no meio do presídio. 
Buscando atenuar as fortes impressões que poderão ter aqueles que 
ali adentrarem, ambas as instituições mantêm jardins bem-conservados 
logo à sua entrada. Entretanto, quando comparadas em suas minúcias 
e entrelinhas, vislumbram-se as diferenças marcantes decorrentes das 
concepções pessoais por parte de quem administra o internamento da-
queles prisioneiros que lá se encontram. 

A esses restaria adequar-se aos esquemas de segurança e disciplina e 
aos mecanismos de contenção elaborados sob medida para a instituição 
prisional. Tenderíamos mesmo a dizer que os indivíduos que se encon-
tram reclusos nessas duas instituições “representariam”2 alguns papéis 
desejados pela instituição, lembrando Goffman (1992). Para esse autor 
que, utilizando a “metáfora da ação teatral”, procurou mostrar que os 
sujeitos, quando se apresentam diante de seus semelhantes, tentam di-
rigir e dominar as impressões que possam ter dele, empregando certas 
técnicas para sustentar seu desempenho, tal qual um ator que repre-

2  Goffman (1992, p. 29) trata a representação como “toda a atividade de um indi-
víduo que se passa num período caracterizado por sua presença contínua diante de 
um grupo particular de observadores e que tem sobre esses alguma inuência”.
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senta uma personagem diante do público, muitos de nossos padrões de 
desempenho teriam um caráter de “fachada” e serviriam, basicamente, 
para a nossa correta adequação ao ambiente social que nos rodeia (Go-
FFman, 1992, p. 29). 

Apesar da vigilância extremada de alguns locais, a escola é vista pe-
los prisioneiros como um local diferenciado dos outros locais de circu-
lação no interior dos presídios, e muitos se esforçam por encontrar nela 
novas possibilidades de existência:

“[…] A nalidade da escola nas prisões, na minha opinião, penso assim que 
eles deveriam, eles tão tentando, recuperar aquela pessoa no máximo de ajuda 
que eles puderem dar” (Aluno-preso, maio de 2004).

ou então, como expressa a opinião a seguir:

“Acho que a ferramenta que o diretor tem pra tá moldando, pra tá melhorando 
o intelecto daquele preso, daquele que errou lá atrás, essa peça… essa ferra-
menta, é a educação, é a escola //enfático//. É a escola. A escola que muda 
todo um curso de uma pessoa, como eu falei pro senhor. Muda o convívio do 
camarada, muda o linguajar, aquele camarada que… aquele camarada que, 
eu noto isso aí no dia-a-dia, o camarada que falava em gíria, ele não falava 
uma frase sem colocar uma gíria no meio… […]. Mas, conforme ele chegou 
ali e começou a enar a cara nos livros ali, a aprender e teve ali o incentivo, 
o linguajar do camarada, o português dele passou a ser outro, né? E isso 
também em todos os aspectos da vida dele… né?” (Aluno-preso, setembro 
de 2004).

As políticas de assistência aos prisioneiros trazem implícita uma vi-
são de direitos humanos que vem sendo difundida nos últimos tempos e, 
especialmente, no interior dessas instituições austeras:

“Não adianta você jogar o elemento dentro de uma unidade prisional e esque-
cer lá, porque a sociedade… é um outro ser humano que tá ali. Então, você 
tem que procurar também saber o que aconteceu com aquela vida, o que levou 
ele a praticar esse tipo de crime” (Dirigente prisional, maio de 2004).
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“Esse preso para mim é um ser humano, certo? Que não teve… a oportunidade, 
certo? Desde a maternidade, ou seja, de criancinha. Que não teve condições 
e que cresceu vendo outras crianças obtendo coisas que ele gostaria de ter, ou 
seja, bicicleta, tênis, essas coisas que a molecada quer ter, certo?” (Diri-
gente prisional, setembro de 2004).

Dessa situação de dúvida resulta a necessidade de concordar com 
Fischer (1989), para quem a instituição prisional, ou a “organização 
complexa”, como a autora a denomina, é muito maior que a soma da-
quelas pessoas que se encontram em seu interior:

[…] Os órgãos e estabelecimentos do sistema penitenciário não cons-
tituem, efetivamente, um sistema administrativo, porque não estão 
estruturados para atuarem de modo coordenado; a ausência de dire-
trizes e parâmetros, assim como de controles técnicos e administrativos 
para acompanhamento e avaliação, impelem para formas de atuação 
baseadas nas características especícas de cada estabelecimento, no 
desenho das relações formais e informais que constituem o corpo da 
organização, nas tendências conjunturais que estas relações assumem 
conforme as circunstâncias (Fischer, op. cit., p. 80).

Concluímos, portanto, que as ações administrativas e funcionais 
levadas a cabo no interior das instituições prisionais, e, entre elas, o 
próprio processo de escolarização de prisioneiros, consideram uma ló-
gica que nasceu com o próprio surgimento da prisão, quer seja, “tornar 
efetiva a ação da prisão sobre os detentos” (Foucault, 1984, p. 219) ou 
ainda “fazer delas [das prisões] um instrumento de transformação dos 
indivíduos” (Foucault, 2003, p. 131) ou, se preferirmos, “empresas de 
reforma moral dos indivíduos” (adorno, 1998, p. 1018). 

Estamos diante de uma situação paradoxal. Originariamente, a noção 
de sistema ainda se sustenta pela lógica do trancamento, do isolamento, 
da exclusão, da submissão de pessoas encarceradas a um poder extra-
ordinário, do arbítrio nas ações no interior das instituições prisionais, 
da “mão pesada” da disciplina e da lógica da segurança, bem como das 
“atitudes de fachada” desempenhadas pelos diversos atores que tramam 



As regularidades e singularidades dos processos educacionais no interior dos presídios…

67

suas atividades naquele cenário. Administrativamente, o conceito de 
sistema sucumbe às artimanhas da lógica pessoal manifestadas em cada 
um daqueles que participam de seu dia-a-dia na condição de “equipe di-
rigente” ou de “corpo funcional”. Talvez por não suportar o isolamento 
e a exclusão do outro, busca-se, algumas vezes, minorar o sofrimento 
pessoal daqueles que estão encarcerados no interior das prisões. As re-
gras da instituição total podem até ser exibilizadas, mesmo que ainda 
se busque garantir total controle pessoal sobre os prisioneiros:

As mudanças que se vericam no funcionamento de cada instituição, 
optando por regimes mais fechados ou liberalizando as relações in-
ternas, estão associadas às trocas de cargos no nível da sua direção 
e de alguns órgãos do sistema, ou mesmo da Secretaria de Justiça; 
reetindo mais os processos internos de inuência política e a dispu-
ta de poder do que a orientação de diretrizes técnicas ou administra-
tivas advindas da coesPe (Fischer, 1989, p. 128).

É a própria lógica de funcionamento da prisão que se agura pa-
radoxal quando analisamos as duas instituições prisionais em relação 
ao funcionamento de suas escolas e delas com o conjunto das práticas 
prisionais. Enquanto, numa penitenciária, a lógica do trancamento não 
se conrma plenamente para as práticas educacionais, na outra peniten-
ciária, o trancamento é a sua própria essência. Ali não se concebe uma 
instituição prisional senão pelo controle rigoroso de todas as ativida-
des dos prisioneiros em seus mínimos e preciosos detalhes. A mesma 
política que é pensada para uma instituição também é pensada para a 
outra. Entretanto, alguns fatores, tais como: as características físicas e 
arquitetônicas de ambos os locais, características e concepções pessoais 
dos sujeitos que as administram, resistências da instituição e dos sujeitos 
institucionais a mudanças, acabam por fazer a diferença que marca dois 
processos educacionais levados a cabo nessas prisões.

Não foi nossa intenção, neste trabalho, fazer avaliações sobre qual 
desses dois processos educacionais poderia ser considerado ideal ou pelo 
menos mais adequado para os prisioneiros. Por outro lado, foi-nos extre-
mamente graticante perceber que ocorrem nas instituições prisionais 
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procedimentos administrativos que podem negar ou, ao menos, relativi-
zar, o conceito de sistema penitenciário. Os espaços, os tempos, as práti-
cas e as organizações relativas à escola do mundo livre são transportados 
na medida do possível para um certo espaço físico no interior do cárcere 
e para um determinado tempo que “demora a passar”. Essa transposição 
sofre as interferências relativas aos projetos arquitetônicos das prisões, 
bem como das peculiaridades da “instituição total”, assim como das con-
cepções e atitudes pessoais de cada um daqueles que têm a incumbência 
social de gerir as penas de privação da liberdade.

Seja como for, trata-se de prisões, de espaços de escolarização no in-
terior dessas instituições, da forma como é administrado o dia-a-dia em 
seu interior pelos funcionários responsáveis e de como os prisioneiros 
agem e reagem, atuam ou mascaram condutas, frente aos nem sempre 
muito sutis mecanismos de controle ali existentes. 

“[…] Segregar um ser humano numa prisão para você desenvolver um traba-
lho é complicado, realmente, é complicado. […] O mundo dele se tornou dentro 
da prisão” (Dirigente prisional, maio de 2004). Essa citação, como ou-
tras que já trouxemos, demonstra as inúmeras contradições que, efeti-
vamente, encontramos no interior das instituições prisionais. De um 
lado, a privação da liberdade, a exclusão social, o estigma, o desvio, 
as celas, os muros, a rígida disciplina, a submissão quase completa do 
homem encarcerado. De outro, o “sonho” da humanização das prisões, 
das políticas públicas destinadas à população reclusa e, com isso, a cons-
tatação de que “a prisão, longe de transformar os criminosos em gente 
honesta, serve apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los 
ainda mais na criminalidade” (Foucault, 2003, pp. 131-132).

Assistimos, enquanto estávamos pesquisando os processos de esco-
larização de prisioneiros, a um evento de entrega de certicados de 
conclusão de Ensino Fundamental e de Ensino Médio, numa das peni-
tenciárias que investigamos. O movimento de pessoas – alunos, moni-
tores, coordenadora pedagógica, prisioneiros – realizando a faxina no 
recinto, em torno da escola e da própria solenidade, foi intenso logo 
nos primeiros momentos do dia. Aqueles que haviam concluído os seus 
respectivos cursos e deveriam receber o certicado expressavam gran-
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de contentamento em suas faces. Estavam efetivamente felizes e orgu-
lhosos com a conquista. 

Para muitos desses presos, a possibilidade de retomar os estudos e 
mesmo de continuá-los ocorreu com a própria prisão: “Por que o Senhor 
freqüenta a escola aqui dentro [da penitenciária]? – Porque eu me encontro 
preso, né? Se eu tivesse na rua, estava trabalhando” ou:

“[…] Então, cheguei aqui, eu já falei:  – Tô um bom tempo parado, a m de 
estudar, porque se eu sair na rua, eu sei que eu não vou estudar mais, que eu 
tenho meu lho, tem minha mulher, tem tudo. Então, tenho que correr atrás 
de serviço” (Aluno-preso, maio de 2004).

Temos de recorrer novamente à contradição que estamos apontan-
do: o efetivo alcance das políticas educacionais no interior do cárcere. 
Desnudamos o interior dos processos educacionais em duas instituições 
prisionais; vericamos regularidades e singularidades em seus espaços, 
tempos, organizações e práticas (nóvoa, 1995; canário, 1996); perce-
bemos que, ao lado de certa “encenação” ou “teatralidade” nas condutas 
pessoais e mesmo grupais (GoFFman, 1992), são vivenciados papéis si-
milares aos da vida livre; monitores-presos vestem seus aventais bran-
cos e seguram o lápis na mão do aluno difícil de aprender, ajudando-o e 
incentivando-o; temas recorrentes dos espaços educativos são transpos-
tos para trás das grades: ditongos, tritongos, dígrafos, História do Bra-
sil, evolução das doenças, vacinas, cálculos matemáticos, relevo, clima, 
desenho livre, entre outros, são, dia-a-dia, trabalhados no interior das 
salas e das “celas” de aula das prisões.

Foi extremamente importante para nós perceber como cada um dos 
atores envolvidos com a escolarização por trás das grades se portava e se 
conduzia, desde o “grupo dirigente”: “[…] em alguns aspectos, a diretoria 
do estabelecimento é…, não reconhece, hein?” (Aluno-preso, setembro de 
2004), passando pelos funcionários responsáveis pela disciplina: “[…] 
Nós temos um pouco de diculdades com alguns… funcionários” (Dirigente 
prisional, maio de 2004) e atingindo alunos, monitores, bibliotecários, 
coordenadores, entre outros.
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Ouvimos muitas queixas acerca da precariedade com que é tratada a 
escola na instituição. Livros infantis são utilizados para alfabetizar adultos 
presos. Os recursos físicos disponíveis são, muitas vezes, escassos: espa-
ços físicos para as aulas, materiais e equipamentos escolares, roupas ade-
quadas para ir à escola. Obstruções ao direito do prisioneiro aos estudos, 
utilizando-se dos mais variados e criativos dispositivos, foram relatadas, 
oscilando desde a simples negação de um funcionário em abrir uma cela 
de residência no pavilhão, até a ausência de horários alternativos ao es-
tudo, pensando-se nos presos trabalhadores e na incompatibilidade de 
horário entre estudo e trabalho.

Vimos e compartilhamos com os prisioneiros espaços mais repres-
sivos, castradores e mais fechados, assim como espaços mais exíveis e 
mais tolerantes. De qualquer forma, ambos no interior de instituições 
austeras e inexíveis quanto à sua nalidade última: a manutenção da 
ordem e da disciplina, visando à não-possibilidade de fugas por parte de 
seus internos. Buscamos dar voz aos sujeitos que lidam cotidianamente 
com a prisão, na tentativa de encontrar “leituras particulares de sua cul-
tura, em função de suas características próprias” (velho, 1977, p. 27). 
Buscamos dar voz ao sujeito “que não está fora de sua cultura, mas que 
faz uma leitura divergente”3 dela (Id. Ibid.).

Sentimos a “estabilidade instável” ou a “instabilidade estável” ao nos 
depararmos com sujeitos agredidos pelos companheiros num dia qual-
quer. Este clima institucional de “insegurança” também estava presen-
te na escola quando via suas salas de aula esvaziadas na ocorrência de 

3  Gilberto Velho é o organizador de um volume que trata do comportamento 
desviante , com textos redigidos também por outros autores. Esses autores fazem 
uma crítica às tendências modernas de se entender o comportamento desviante 
pelas lógicas psicológica ou sociológica do fenômeno. Velho, por exemplo, critica 
a mera oposição entre o sistema social e o indivíduo como premissas a serem estu-
dadas. Para ele, é fundamental e necessário compreender “o político nas mais ‘mi-
croscópicas’ instâncias do sistema sociocultural”, tratando-se de “reconhecer nos 
atos aparentemente ‘sem signicado’, ‘doentes’, ‘marginais’, ‘inadaptados’, etc., a 
marca do sociocultural” (velho, 1977, p. 28).
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“blitz”,4 de pagamento de “pecúlio”,5 de alguma manifestação dos funcio-
nários ou dos próprios presos, da ausência, justicada na hora, de uma 
professora ou, ainda, na retirada da sala de aula, pelos funcionários, de 
alunos “indisciplinados”.

Se por um instante o prisioneiro sente-se “aluno”, com o soar da 
campainha que anuncia o nal das aulas “veste-se” de novo como prisio-
neiro e caminha, cabisbaixo e segundo um ritual previamente estipula-
do, rumo ao pavilhão de residência, onde passará o restante do dia na 
presença de colegas que “às vezes atrapalham os outros porque têm a mente 
mais fraca” (Aluno-preso, setembro de 2004) e não desejam estudar. O 
mesmo procedimento é adotado pelos monitores-presos (a esse res-
peito, ver Penna, 2003) que, ndas as aulas, retiram seu jaleco branco, 
apanham seu material de consulta e retornam aos seus pavilhões.

Aliás, os papéis sociais na instituição prisional já se encontram pre-
viamente delimitados. Por mais que se descubra uma brincadeira, como 
a do funcionário que satiriza a derrota do time pelo qual torce um de-
terminado prisioneiro, a lógica das atitudes e das acomodações de cada 
um dos atores está estabelecida. Goldwasser (1977, p. 31) assim descre-
veu essa lógica, a partir de seus estudos numa instituição de abrigo para 
prostitutas do Rio de Janeiro. Trata-se de:

4  “Blitz” é o nome que se convencionou dar às revistas de cela a cela, em busca de 
materiais proibidos na instituição, tais como aparelho celular, serras, limas, facas 
e até armas de fogo, ou mesmo em busca de possíveis túneis cavados pelos presos 
para tentar fugas da instituição.
5  Pecúlio é um montante de dinheiro em mercadorias, de preferência do pri-
sioneiro, que lhe são distribuídas uma vez por mês (principalmente produtos de 
higiene e limpeza, além de cigarros, isqueiros, bombons, entre outros). Esse pe-
cúlio é pago com os recursos do próprio prisioneiro que trabalha. Uma parte do 
dinheiro que recebe é depositado em conta poupança ou transferido para seus 
familiares, a seu pedido, e uma outra parte é destinada à compra de produtos de 
necessidade do prisioneiro. Há ainda um rateio entre os presos que trabalham nas 
ocinas e têm um salário, para que aqueles que não trabalham possam também ter 
alguns produtos de higiene, principalmente, comprados.
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[…] Determinar a lógica das relações que se estabelecem entre esses 
dois tipos de grupos sociais (os “normais” e os “desviantes”) quando 
já se acham dadas e estruturalmente denidas as suas respectivas posi-
ções como “desviantes” e “normais” no interior daquela organização 
(instituição total). Ver-se-á que a relação entre ambos será regida 
por um esquema de dominação-subordinação e que todo o esquema 
virá antes atuar no sentido de perpetuar a condição de “desvio” e 
reproduzir os argumentos em que se ancoram as racionalizações do 
estigma do que, ao contrário, instrumentalizar a “recuperação” dos 
desviantes.

Quando discutíamos com colegas a existência de escolas no inte-
rior das prisões, completamente gradeadas, ouvíamos, algumas vezes, 
risadas irônicas, acrescentando que, atualmente, algumas escolas da so-
ciedade livre também apresentam em seu contorno grades, câmeras e 
muros altos. Devemos insistir, em que pese não ser esse o modelo de 
escolas que devamos oferecer aos nossos lhos e às outras crianças, que 
se trata ainda da escola do mundo livre. É patrimônio inalienável dessas 
escolas a mobilidade em seu interior ou naqueles momentos que ante-
cedem o ingresso dos alunos em suas dependências ou, ainda, quando 
delas saem. Ao contrário, as escolas do mundo prisioneiro e os proces-
sos de escolarização levados a cabo no interior do cárcere obedecem a 
esquemas bastante rígidos de disciplina e estabelecem rituais visando à 
impossibilidade de ocorrências que desestabilizem a própria escola e o 
presídio.

Outro aspecto que cabe salientar diz respeito ao grau de sociabilida-
de possível em escolas como essas no interior das prisões. Em escolas 
rígidas, fechadas e altamente disciplinadoras como essas, onde até o 
leve murmúrio pode levar algum aluno ao “pote”6 e onde as relações se 

6  Espécie de celas fechadas, geralmente localizadas no fundo da instituição, tam-
bém são chamadas de “celas disciplinares” ou “celas de castigo”. É para essas celas 
que são “transferidos” os prisioneiros que cometem sanções disciplinares no inte-
rior do cárcere.
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pautam antes pela desconança generalizada do outro, falar em sociabi-
lidade parece fora de cogitação. 

Presenciamos atitudes de cordialidade, de respeito e de ternura 
muito mais na penitenciária onde as relações internas estabelecidas no 
interior do recinto escolar estavam mais exibilizadas. Na penitenciária 
das “celas de aula”, aos alunos restava trocar informações e condências 
com os colegas nos intervalos regulares entre a própria entrada dos 
alunos nas “celas de aula” e na entrada posterior dos monitores, ou na 
saída deles até a abertura das “celas”, pelos funcionários de plantão, ao 
nal das aulas. Seja como for, parece consenso entre os alunos, tanto da 
penitenciária da grande São Paulo quanto da penitenciária do interior 
do Estado, que, além dos portões, gradeados ou não, da escola, muitas 
grades ainda os esperam, cerceando qualquer possibilidade de ser e es-
tar livre. Alguns alunos chegam a transformar em devaneios os momen-
tos em sala de aula: olham distante através das grades das janelas, como 
se pudessem alcançar as muralhas que os cercam e respirar, libertos, o 
ar sem vícios da liberdade.

Fnalizamos trazendo para este capítulo aquilo que uma vez inda-
gou Paulo Freire: “Olha, vamos pensar nisso? Alfabetização em pre-
sídio é possível?” (Freire apud barreto, 1994, p. 37). Em que pesem 
as diculdades e os paradoxos, concordamos com Salla (1994, p. 98) 
quando diz que:

[…] Eu acho que, apesar de todos esses problemas, já trabalhamos 
no sistema e devemos acreditar naquilo que fazemos. No conjun-
to, tudo isso tem uma força pequena; sabemos que os indivíduos 
acabam encontrando um novo caminho e nós acabamos sendo uma 
esperança para muitas pessoas que estão condenadas.
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