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este artiGo analisa a atividade educativa escolar desenvolvida no inte-
rior do espaço prisional sob a ótica dos que a freqüentam. Neste sentido, 
é necessário dar voz aos detentos para saber o que eles pensam, como 
vivenciam e como percebem a necessidade de aprender a ler e a escre-
ver no interior de uma prisão. Ainda que a preocupação nuclear seja a 
função do trabalho educativo escolar sob a ótica de detentos, é preciso 
considerar que, ao estudá-lo, faz-se necessário perceber a escola e suas 
atividades como estando atreladas e dependentes da própria forma de 
organização penitenciária. 

o universo prisional

A prisão, tal como hoje é concebida, é uma invenção moderna. Em-
bora a prática de aprisionar os homens seja tão velha quanto a própria 
sociedade, somente no século xIx apareceram ideólogos que enfatiza-
vam a necessidade da humanização da pena de prisão. Portanto, é re-
cente a preocupação em tornar a prisão em um local de cumprimento 
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de pena e que, em última instância, busca transformar criminosos em 
não-criminosos.

Ao observador casual, ou menos atento, a prisão pode signicar 
assunto de paredes e trancas; contudo, é imperioso transcender a essa 
visibilidade e adentrar nesse mundo, considerando-o como um siste-
ma social. Nesta perspectiva, é preciso considerar a prisão como um 
sistema, ao mesmo tempo, de controle social, de aglutinação de inte-
resses, de criação e recriação da cultura delinqüente, bem como de 
sua socialização.

O universo prisional guarda algumas especicidades que são relevan-
tes e que marcam decisivamente as práticas dos sujeitos que convivem 
em seu interior, quer do corpo dirigente, funcional e/ou, ainda, da massa 
encarcerada.

De fato, as unidades prisionais priorizam a manutenção da ordem 
interna, da segurança e disciplina (adorno, 1991, p. 32), e a propala-
da ressocialização torna-se algo distante e irrelevante. Se no discurso 
ocial a prisão tem como objetivo reabilitar os delinqüentes, para que 
voltem reintegrados à sociedade após o período de reclusão, sabe-se 
que essa instituição não consegue dissimular o seu avesso: o de ser apa-
relho exemplarmente punitivo.

A impenetrabilidade é outra característica desse espaço, de modo 
que ninguém ali adentra se não tiver a posse de alguma autorização ou 
já preste serviço no interior da unidade. Segundo Português (2001), a 
realidade carcerária constitui-se em uma dupla exclusão: de um lado 
uma sociedade que dela quer distância e, de outro, as unidades pri-
sionais que buscam cada vez mais o isolamento, transformando-se em 
verdadeiros feudos. É necessário lembrar que “ainda hoje são conhe-
cidas no meio penitenciário as expressões ‘feudo’, ‘sua casa’, para se 
referirem às prisões como o território sobre o qual se estende o poder 
dos diretores” (salla, 1997, p. 87).

A prisão tem, ainda, como característica, o fato de não reconhecer 
os internos como sujeitos. Goffman (1974) assinala que, em razão de 
seu fechamento, os encarcerados sofrem uma ruptura de seus direitos e, 
nesse sentido, há uma deterioração de sua identidade. No limite, a ins-
tituição submete os internos a uma rígida rotina, com regras restritivas, 



A educação escolar na prisão sob a ótica de detentos

95

e isso implica a desadaptação dos internos à vida livre e a adaptação aos 
padrões e procedimentos impostos.

Salienta-se, ainda, que o universo prisional é regido por uma forma 
peculiar de existência, com suas regras e seus códigos especícos. Sykes 
(1999) acentua que a instituição prisional se caracteriza como um am-
biente onde reina a tensão e a pugna constante entre os atores sociais 
que desempenham tarefas em seu interior, e, portanto, é necessário 
analisar a prisão buscando ir além das aparências e entendê-la enquanto 
espaço de conito permanente entre as equipes dirigente, funcional e a 
massa carcerária. Nessa perspectiva, é imperioso o estranhamento por 
parte do observador para não compactuar com as primeiras impressões, 
até porque o sentenciado cria uma nova imagem de comportamento 
para se safar da prisão.

À luz dessas considerações, é possível armar que a dinâmica prisio-
nal não tem outro objetivo senão a busca da adesão, por parte do reclu-
so, à rotina da instituição. Em última instância, a prisão e as atividades 
que são desenvolvidas nesse espaço almejam, mais do que adaptar o 
indivíduo à sociedade livre, adaptá-lo à vida carcerária. Quanto maior 
sua adaptação, mais breve será seu encarceramento (thomPson, 1980).

a educação escolar na prisão

A força da dinâmica prisional, delineada anteriormente, faz esquecer 
que outras atividades diferenciadas também ocorrem em seu interior. 
Entre as atividades que compõem a rotina na instituição prisional estão 
as referentes à escola. Todavia, faz-se necessário interrogar quais são as 
características que essas atividades revelam para que possam ser deno-
minadas escolares.

Estabelecendo um recorte epistemológico e focando autores com 
reexões na área da Sociologia da Educação, percebe-se a necessida-
de de se considerar a escola como um ambiente singular, diferente de 
outras instituições educativas, por exemplo: a família, o grupo de ami-
gos ou, ainda, a igreja. A escola, enquanto grupo social, tem funções 
especícas de apresentar dados informativos que foram compilados 
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pela humanidade e possibilitar ao aprendiz uma forma diferente de ver 
o mundo. O empreendimento educativo só é justicado se, no limite, 
possibilitar a transmissão e a perpetuação da experiência humana, con-
siderada como cultura (Forquin, 1993). 

Para tratar especicamente do ambiente escolar, recorre-se a Man-
nheim & Stewart (1962) que, tratando da educação escolar na Euro-
pa Ocidental, destacam que as escolas têm localização, edifícios, certa 
aparência nítida e guardam semelhanças no condado e no país. Esses 
autores retratam a conguração material da escola e apontam que essa 
instituição trabalha com uma população especíca, ou seja, aqueles que 
desejam ter acesso aos conhecimentos considerados importantes, pes-
soas que se dispõem a ter certas atitudes desenvolvidas e consideradas 
úteis à aprendizagem e que buscam carreiras posteriores.

O horário das atividades escolares é outro elemento que faz parte da 
essência da escola. É desses autores a conrmação de que “os alunos che-
gam à escola e dela partem em horas certas, tem um certo tempo de fé-
rias, ou descanso para as diversões e as refeições” (mannheim & steWart, 
op. cit., p. 133). É possível inferir que o tempo na escola deve ser apro-
veitado ao máximo e, por isso, a organização das atividades é decisiva 
para o êxito do trabalho.

A sala de aula é o microespaço dentro da escola, onde acontecem as 
atividades educativas. Os alunos são reunidos nesse espaço para que a eles 
possam ser ensinados certos conhecimentos, e o professor reforça a neces-
sidade da disciplina e a seriedade com que devem ser trabalhados.

Portanto, é com esse “olhar” para a especicidade e singularidade da 
educação escolar que se verica a existência dessas marcas nas ativida-
des educativas desenvolvidas no interior da prisão.

a funap e suas atribuições

A educação escolar trabalhada no interior do espaço prisional é de com-
petência da FunaP, órgão executivo da Administração Penitenciária no 
Estado de São Paulo. Essa fundação tem como tarefas oferecer trabalho 
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remunerado aos presos, atender à formação prossional, coordenar e 
executar os programas de Educação Fundamental e de Cultura.

A FunaP originou-se a partir de uma série de acontecimentos ocor-
ridos em 1975. Um primeiro registro marcante foi a exposição de pro-
dutos confeccionados pelos encarcerados dos estabelecimentos penais da 
grande São Paulo. Os relatórios elaborados a partir dessa iniciativa dão 
conta de que o evento superou as expectativas dos organizadores e da 
comunidade prisional.

Esse projeto de prossionalização dos presos teve atuação decisiva de 
Manoel Pedro Pimentel, na oportunidade, secretário da Justiça no go-
verno paulista. O governo estava interessado nessa empreitada, e esse es-
forço materializou-se na criação do Instituto de Amparo ao Trabalhador 
Preso, em 1976. Apesar de já existir uma garantia legal para esse trabalho, 
representantes do Instituto e o próprio governo pleiteavam a criação de 
uma fundação, o que ocorreu em dezembro desse mesmo ano.

Se a proposta primeira da Fundação era investir na prossionalização 
do interno, não se pode negar que outras atividades foram sendo exi-
gidas da FunaP; ainda hoje, o próprio corpo dirigente dos estabeleci-
mentos cobra de seus representantes recursos material e humano para 
as necessidades corriqueiras de uma prisão. Senão, veja-se. Salienta-
se que, durante o ano, algumas datas (dia dos Pais, Mães, Natal, por 
exemplo) são comemoradas no interior da prisão. Essas festividades 
são organizadas pelo corpo dirigente da instituição e recebem o apoio 
da comunidade prisional, até porque poucos são os momentos de re-
creação no seio de uma prisão. Evidentemente isso gera gastos, e aqui 
entrava a atuação da FunaP colaborando com materiais para enfeites e 
brindes para as disputas esportivas que aconteciam nesses dias.

A Fundação trabalhava no sentido de garantir o atendimento des-
sas necessidades e prioritariamente na implementação das unidades de 
produção no interior dos estabelecimentos penais. Com a receita ob-
tida, são pagos os funcionários e uma parte reinveste-se na compra de 
matéria-prima para a confecção de seus produtos. 

A meu juízo, a preocupação primeira da FunaP é o atendimento a 
essas unidades de produção e por isso ela mantém um Departamen-
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to de Relações do Trabalho, que termina por selecionar os internos 
que vão trabalhar nesses postos, assim como prepará-los para sua 
inserção no mercado de trabalho quando de seu regresso à situação 
de liberdade (santos, 2002, p. 28).

É necessário salientar que a procura pelo trabalho por parte dos 
internos é intensa. Talvez isso ocorra porque o trabalho é um elemento 
fundamental que sinaliza para a recuperação dos detentos. Segundo 
Azevedo (1997, p. 83), “teoricamente, o trabalho penitenciário é con-
siderado um dos elementos essenciais no processo de ressocialização 
do preso”. Cumpre ressaltar, ainda, que a remição de pena pelo traba-
lho é um motivo que não se pode desconsiderar.

Como já apontado, a proposta inicial da FunaP é, de fato, a for-
mação prossional do encarcerado. Contudo, é necessário considerar 
que essa fundação ocupa espaço nos estabelecimentos penitenciários, 
coordenando o programa de educação, e isso é relevante. Assim, como 
salientado anteriormente, a educação é uma atividade desenvolvida 
pela FunaP, em que, de fato, a educação escolar ocupa um espaço no 
bojo do sistema penal. Entretanto, todas as unidades prisionais reser-
vam um espaço físico para que ali possam ser desenvolvidas as ativida-
des escolares. A própria Lei de Execução Penal assevera que o Estado 
é obrigado a prover a educação fundamental nos estabelecimentos pe-
nitenciários, devendo integrar-se ao sistema escolar da unidade fede-
rativa (LEP, Art. 18).

Até o início da década de 80, a educação escolar nos presídios era 
tarefa dos professores da rede regular de ensino da Secretaria da Edu-
cação, e, portanto, sua metodologia e os materiais pedagógicos eram 
os mesmos utilizados pelos alunos da rede ocial. Obviamente, esse 
modelo de educação não atendia às especicidades do presídio: na ver-
dade, a educação era a mesma aplicada às crianças, embora os alunos 
fossem adultos presos; ainda é preciso atentar para um grave problema 
que atinge o sistema penitenciário, que é o fenômeno da rotatividade, e 
isso diculta qualquer tarefa educativa (leite, 1997). A rotatividade dos 
alunos-presos é uma constante no ambiente carcerário, e isso ocorre 
por vários motivos, como, por exemplo, progressão de regime, mudan-



A educação escolar na prisão sob a ótica de detentos

99

ças de unidade por causa de atos ilegais e violentos. Portanto, não são 
poucos os antagonismos apresentados entre a rede regular de ensino e 
uma unidade prisional.

A FunaP foi assumindo, paulatinamente, a responsabilidade pela edu-
cação no sistema prisional paulista, de tal forma que, em 1987, Mário 
Sérgio Duarte Garcia, Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, 
atribuiu-lhe responsabilidade formal pela educação nas unidades prisio-
nais paulistas. Em 1989, a FunaP instituiu a Gerência de Educação e Cul-
tura com o intuito de propiciar o atendimento dos alunos-presos no que 
toca a questões referentes ao ensino e à capacitação do quadro docente.

Salienta-se que esse trabalho de formação e de aproximação da FunaP 
com as unidades prisionais foi mais intenso até 1995, porque, a partir 
desse momento, essa fundação perdeu recursos humanos e econômicos 
em razão das diculdades nanceiras pelas quais passou e passa o Estado 
de São Paulo. O quadro que se apresenta, então, é comprometedor: au-
sência de formação e capacitação do quadro docente; visitas esporádicas 
de supervisores da FunaP aos estabelecimentos prisionais; redução do 
quadro de educadores por causa dos baixos salários; e, para os que con-
tinuam os trabalhos, resta a falta de ânimo diante dessa situação. 

Como mencionado anteriormente, a educação escolar na prisão 
atende ao dispositivo da Lei de Execução Penal quando assevera que 
é dever do Estado prover a educação fundamental nos estabelecimen-
tos penitenciários, devendo integrar-se ao sistema escolar da unidade 
federativa. Decorrente desse direito, compreende-se que os que estão 
cumprindo pena de prisão também têm o direito à educação caso não o 
tiverem feito convenientemente na escola anteriormente. Esse direito 
não deve ter limites de idade, condição econômica ou status jurídico, 
mas todos devem ter acesso para usufruir desse direito desde que, evi-
dentemente, seja carente qualitativa e quantitativamente nesse particu-
lar. Portanto, é de posse desse instrumento legal que o corpo dirigente 
e funcional da penitenciária se fundamenta para fazer existir as condi-
ções para as atividades escolares. Considerando a existência de espaços 
onde acontecem as atividades escolares, são analisados o interesse e as 
expectativas dos que os freqüentam.
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dando voz aos detentos 

Está-se diante do homem preso e da prisão. Enquanto o primeiro ele-
mento é caracterizado pela desqualicação prossional, baixo nível de 
escolaridade e marcado pelas dores e estigmas da prisão, o segundo 
caracteriza-se pela violência, insegurança, fechamento, ordem e disci-
plina. Diante dessas constatações e dos mais diversos paradoxos que 
encerram a pena privativa de liberdade, cabe questionar o lugar que a 
escola ocupa no interior das relações cotidianas da prisão, com destaque 
para a perspectiva dos presos.

Dentro de uma prisão, vários são os agentes que possibilitam o de-
senvolvimento das atividades que acontecem em seu interior. Como 
registrado anteriormente, o gerenciamento da unidade prisional é pos-
sível graças à atuação das classes dirigente, funcional e da massa carcerá-
ria, contudo, neste momento, o intento é dar voz aos detentos.

Ouvir o homem preso não é uma tarefa simples, pois, sendo a or-
dem e a disciplina marcas da ambiência prisional, todas as atividades 
que ocorrem em seu interior buscam esses objetivos; portanto, o en-
carcerado é tratado não como sujeito, mas como objeto nesse processo 
de reabilitação. Sendo assim, dar voz ao detento se congura em uma 
tarefa desaadora diante de um ambiente marcado pelo fechamento e 
isolamento.

É necessário ainda ponderar que o detento, para se safar da prisão, 
forja uma nova imagem, e isso se materializa na capacidade de dissimu-
lar, mentir e se conter. Daí ser comum ouvir dos presos avaliações posi-
tivas do trabalho, da educação escolar e de outras atividades que a insti-
tuição oferece. Nem sempre falam o que realmente pensam, mas o que 
convém para o momento. A partir dessa leitura da dinâmica prisional, 
é possível perceber que, mesmo sendo contrariados em seus desejos, 
nem sempre os detentos enfrentam as autoridades, preferindo calar-se 
e aguardar o momento propício para a reação.
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experiências escolares anteriores à prisão

A população encarcerada é marcadamente deciente no tocante à es-
colaridade. Na verdade, tiveram uma experiência escolar que, con-
tudo, foi marcada pela interrupção nos estudos. É digno de nota o 
número daqueles que iniciaram as atividades escolares, mas que por 
causa do trabalho não puderam continuar seus estudos. Os detentos 
revelam interesse pela escola, porém, não titubeiam em armar que, 
entre a escola e o trabalho, o segundo é mais urgente. A referência 
abaixo é esclarecedora:

“Só z a primeira série do primário, quando era criança. Parei de estudar 
para ajudar meus pais que trabalhavam na roça. Com vinte e dois anos 
voltei para a escola porque queria ler e escrever, mas logo parei porque 
precisei trabalhar à noite”.

Esse depoimento exemplica que o fato de precisar deixar a escola 
congurou-se em uma situação conituosa, na medida em que sabia da 
importância dos estudos escolares e dos conhecimentos que são veicu-
lados por essa instituição, todavia, não houve possibilidade de continuá-
los porque o trabalho era urgente. De fato, a execução concomitan-
te dessas duas tarefas – educação escolar e trabalho – não foi realizada 
como desejava.

Assim, os detentos que freqüentam a escola no interior da prisão 
trazem a marca da descontinuidade por conta das diculdades arroladas. 
Se o problema da conciliação é anterior à pena privativa de liberdade, 
não menos complicado é o quadro no interior da prisão. Como registra-
do anteriormente, o trabalho no sistema prisional pressupõe a remição 
de pena, sendo que, a cada três dias trabalhados, um dia é descontado 
no cumprimento da sentença. Essa garantia que a legislação dá ao preso 
por si só é suciente para que o detento dê mais importância ao traba-
lho do que à educação escolar. É comum encontrar na escola localizada 
no interior da prisão um número reduzido de alunos, e isto ocorre pelo 
simples motivo: entre estudar e trabalhar, dá-se importância à segunda 
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atividade que, além de possibilitar ínma remuneração, também permi-
te a redução de sua sentença.

Em última instância, é possível armar que a atividade educativa 
desenvolvida na escola localizada no interior da prisão não é prioridade 
primeira para o corpo dirigente da instituição, nem para o detento, 
assim como para a própria fundação responsável pela coordenação e 
execução do Ensino Fundamental nas unidades prisionais paulista. É 
oportuna a constatação de Silva (2001, p. 365):

acumulando múltiplas funções, como produção comercial, produ-
ção industrial, intermediação com empresas, a FunaP precisa priori-
zar essas atividades para ter os recursos necessários à manutenção de 
sua função educacional, gerando no âmbito da própria Fundação um 
embate desigual entre educação e o trabalho.

Portanto, também no interior de uma unidade prisional, o embate 
escola versus trabalho não é de simples resolução. Essas atividades são 
concorrentes diretas e, na impossibilidade de se executar os dois, simul-
taneamente, a opção é sempre pelo trabalho. Verica-se, assim, que os 
detentos são vítimas constantes da oscilação entre educação e trabalho 
desde a infância – onde a escola era obrigatória – até o presídio – onde 
também é obrigatória, mas nem tanto.

como soube da escola na prisão

Como citado anteriormente, uma unidade prisional comporta em suas 
dependências um espaço reservado ao desenvolvimento de atividades 
escolares. No limite, a equipe dirigente da instituição carcerária procu-
ra estar em sintonia com a Lei de Execução Penal que prevê a existência 
de escola no interior da prisão para os internos que não concluíram seus 
estudos, sobretudo o Ensino Fundamental.

É inevitável, ainda, que os que adentram esse sistema assimilem o 
modo de ser dessa instituição que prima pelo fechamento e que possui 
uma cultura organizacional própria. Apreender as normas, os valores 
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e os procedimentos da prisão é uma necessidade para a própria sobrevi-
vência. Nesta perspectiva, são os internos que transmitem aos companhei-
ros de prisão as atividades oferecidas, bem como sua cultura organizacional. 
É reveladora a seguinte referência: “Meus companheiros me disseram que tinha 
escola, quando estávamos no pátio”.

Entre si os detentos terminam por socializar as formas e as maneiras 
de proceder na prisão. Em decorrência disso, a própria atividade escolar 
também é objeto de conversa entre os internos por todos os espaços no 
interior da instituição prisional.

Normalmente os detentos se referem à escola como um ambiente 
que possibilita o acesso ao conhecimento e ao aprendizado. Todavia, não 
se pode ignorar que no discurso do interno há sempre a preocupação 
com a imagem e que, por isso, muitas vezes procede não como gostaria, 
mas como reclama o ambiente social da prisão.

Esta referência revela que as atividades escolares são assunto dos 
detentos mesmo quando estão fora do prédio escolar. Ainda no pátio, 
os detentos conversam a respeito da escola no presídio. Como visto, 
existe a socialização das normas, dos valores e dos procedimentos que 
conguram a cultura prisional entre os internos.

Na mesma direção caminha o trabalho dos funcionários e da equipe 
dirigente do presídio quando buscam tornar o trabalho escolar conheci-
do de todos os internos e, ao mesmo tempo, incentivam sua freqüência. 
A declaração seguinte sinaliza nessa direção: “Quando passei pelo psicólogo 
e pelo assistente social, disseram que era importante estudar”.

As equipes dirigente e funcional das unidades prisionais reconhe-
cem que a escola pode contribuir com a reabilitação do homem preso e 
terminam por incentivar a freqüência às atividades escolares. No limite, 
há certos privilégios para aqueles que apresentam interesse por essas 
atividades, considerando que existe um mecanismo de seleção entre 
aquele que vai trabalhar na faxina ou na fábrica e, nesse particular, a 
escolaridade pode ser decisiva.

Portanto, a decisão pela freqüência à escola recebe diferentes mo-
tivações que vão desde o desejo de aprender, encontrar-se com outras 
pessoas, ter alguma atividade para passar o tempo, até a busca de um 
parecer positivo no laudo criminológico. A volta de muitos à sala de 
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aula é motivada por elementos que fazem parte da dinâmica prisional, 
ou seja, por outros valores atribuídos à educação escolar por trás das 
grades, como a possibilidade de poder sair da cela e ir a um espaço 
onde possa despertar para novas expectativas de vida, distrair, “ocupar 
a mente e o tempo” com coisas úteis à vida. Infere-se que a escola se 
constitui em um espaço diferenciado no interior da prisão. As relações 
e os procedimentos existentes na escola da prisão diferem das demais 
esferas da ambiência prisional, e isso motiva os alunos-presos a se en-
volverem com as atividades escolares.

Embora esteja sendo tratada a relação detento–escola, pode-se as-
severar que as expectativas desses internos não divergem dos que estão 
fora dos muros da prisão. A educação escolar é um elemento necessário 
para se conseguir postos melhores na sociedade, ou seja, os detentos 
revelam que a freqüência à escola pode contribuir para ascenderem so-
cialmente.

a importância da leitura e da escrita na prisão

Para os detentos é fundamental saber ler e escrever mesmo estando na 
prisão. Não ter essas qualidades implica dependência do companheiro, 
situação que, num ambiente como aquele, regido pela desconança e 
pela tensa atmosfera (sykes, 1999), não é positiva. Saber ler e escrever 
no interior do espaço prisional signica ter uma relativa independência, 
já que com esses conhecimentos os detentos podem escrever cartas e 
acompanhar o desdobramento de seus processos criminais.

A utilização das cartas como meio de correspondência é uma prática 
comum no interior da prisão. Portanto, há o interesse no aprendizado 
da escrita e da leitura por conta da necessidade de se comunicar com os 
amigos e familiares por meio de cartas, sem ter de depender de outros 
detentos. Na prisão, ler e escrever signica mais liberdade, autonomia e 
privacidade, até porque quem não sabe pede e quem pede, deve. Nesse 
ambiente até favor é dívida e dívida é risco de vida (leite, 1997, p. 77).

As referências seguintes traduzem essa preocupação:
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“É importante saber ler e escrever para não depender dos outros. É importante 
para escrever para a mulher”. 

“É importante para não depender de ninguém, quem não sabe ler nem escrever 
uma carta é chato, porque ca sabendo da vida das pessoas”. 

Salienta-se que os familiares visitam os detentos nos nais de semana, 
contudo, as cartas são uma forma de encurtar o tempo e possibilitar a 
troca de informações entre internos e familiares.

Se o aprendizado da leitura e da escrita propicia uma relativa inde-
pendência para os detentos enquanto cumprem pena de prisão, tam-
bém traz benefícios quando alcançam a liberdade. É comum ouvir dos 
detentos o impacto que o aprendizado dessas habilidades têm em seu 
cotidiano fora da prisão: “É importante saber ler e escrever para tomar o ôni-
bus. É importante porque precisamos todo dia e toda hora”.

Essas referências explicitam a preocupação que os internos têm com 
os problemas que lhes são apresentados no cotidiano da prisão, que pas-
sam pela necessidade de assinar documentos, acompanhar os processos 
e, no limite, com a própria sobrevivência. Em última instância, o encar-
cerado deve car atento, porque a justiça pode errar, exigir o cumpri-
mento da pena além do predeterminado no momento da condenação.

E, geral, o medo maior de quem passa pela primeira vez na prisão 
é ditado pela percepção de riscos iminentes à sua integridade físi-
ca, moral e psíquica. O medo da violência gratuita e irracional é 
tão grande quanto o medo do abandono e do isolamento. As expe-
riências vivenciadas durante as fases policial e judicial cristalizam na 
pessoa a percepção de que a polícia, a justiça e a prisão não sejam 
instituições conáveis e de que seus eventuais direitos não serão 
gratuitamente reconhecidos se adotar posturas meramente passivas 
(silva, 2001, p. 26).

No limite, pode-se armar que os detentos, de posse da leitura e 
da escrita, lutam para ter seus próprios direitos respeitados. Enm, a 
escola, diferentemente de outras instâncias da prisão, deve promover o 
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desenvolvimento pessoal e social, assim como a autonomia e a compre-
ensão maior da realidade onde está inserida.

o tratamento reservado à escola na prisão

É comum ouvir dos detentos que muitos dos companheiros aprende-
ram a ler e a escrever na prisão. Ao estudar a importância da educação 
escolar por trás das grades, Leite (1997) vericou que o espaço utiliza-
do para as atividades escolares guarda especicidades em relação ao res-
tante da instituição prisional. Num ambiente fechado é perfeitamente 
concebível que os internos valorizem a presença de pessoas que estão 
em contato com o lado externo da instituição. O agente educacional é 
uma possibilidade de trazer para dentro da prisão os acontecimentos 
culturais, políticos e econômicos ocorridos fora dos muros da peniten-
ciária: “[…] o professor é alguém que pode trazer notícias de fora”.

Neste contexto, a gura do professor e a escola, mesmo estando 
inseridos no interior da prisão, conguram-se como uma possibilidade 
diversa daquele ambiente, anal, trata-se de uma escola que “tem um 
papel e um conjunto de objetivos e de concepções que devem ser idên-
ticos aos de qualquer escola, como possui um conjunto de práticas e 
de preocupações próprias, especícas de uma rede escolar de presídios” 
(cristov, 1993, p. 50).

Tanto a sociedade mais ampla quanto a sociedade dos cativos reser-
vam expectativas em relação à instituição escolar, tais como: socializa-
ção do conhecimento, mediação para a cidadania e preparo dos indiví-
duos para a vida social. Nesta perspectiva, Rodrigues (1997) considera 
que a função da escola, numa sociedade democrática, é preparar os in-
divíduos para a vida social e, para isso, há a necessidade de inseri-los na 
concepção de mundo atual, para que possam agir no sentido de buscar 
a transformação dessa mesma sociedade.

Como decorrência do desenvolvimento cultural, político e da pre-
mência da inserção do indivíduo no processo decisório de direção da 
sociedade, está a formação para o trabalho como atividade para satisfa-
zer as necessidades sociais. Assim, a função da escola atualmente seria 
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“preparar e elevar o indivíduo ao nível de ampla participação cultural, 
intelectual, prossional e política” (rodriGues, op. cit., p. 17).

Por isso, ainda que localizada em ambiente violento, repressor e de 
isolamento, a escola tem um papel a desempenhar. Dessa instituição 
espera-se: a valorização da autonomia do interno, a problematização 
de sua existência e a promoção da dignidade dos que ali comparecem, 
sendo propostas diferentes da operação carcerária. A escola não precisa 
funcionar nos mesmos moldes da dinâmica prisional, podendo, então, 
desempenhar um papel primordial no resgate na condição de cidadão, 
sendo o professor sujeito importante no estabelecimento de víncu-
los que o detento perdeu ao ser afastado da sociedade. Nesse sentido, 
quaisquer que sejam as funções atribuídas à escola da prisão, os deten-
tos têm dela expectativas positivas, sendo um lugar de vivências inte-
rativas, de respeito mútuo, de cooperação e que, no limite, contribui 
para tornar a pena privativa de liberdade menos dolorida. 

Concordo com Onofre (2002, p. 174) quando assevera que:

[…] a escola visto ser apontada como local de comunicação, de in-
terações pessoais, onde o aprisionado pode se mostrar sem máscaras, 
agura-se, portanto, como oportunidade de socialização, na medida 
em que oferece ao aluno outras possibilidades referenciais de cons-
trução da sua identidade e de resgate da cidadania perdida.

conclusão

Considerando os estudos que tratam da prisão e sua forma organizacio-
nal, é possível concluir que, muito embora o discurso ocial defenda a 
instituição como espaço de reabilitação dos internos, as marcas preva-
lentes são a disciplina, a ordem e a anulação do sujeito. Como denun-
ciado anteriormente, dos indivíduos punidos espera-se a acomodação 
e o ajustamento às normas do cárcere, e sua reabilitação acontece na 
medida em que se adequa à dinâmica carcerária. Neste sentido há uma 
imbricação entre reabilitação e adaptação, já que indivíduo reabilitado 
é, também, anulado e morticado. 



A educação escolar entre as grades

108

No entanto, é preciso destacar que o ambiente prisional guarda a 
contradição na medida em que assegura espaços que podem forjar no-
vos valores e concepções de mundo, como é o caso do espaço escolar. 
Se essas iniciativas não são autônomas e independentes da organização 
penitenciária, urge lembrar que a escola é uma instituição com relativa 
autonomia, mesmo estando dentro dos muros da prisão. Nesta pers-
pectiva, a escola não pode ser vista exclusivamente como um microu-
niverso dependente da atuação dos atores sociais ali presentes, nem é 
suciente que se atente só para os aspectos macros que envolvem ques-
tões sociais e ideológicas mais amplas. 

A escola tem uma tarefa que lhe é peculiar, qual seja, de propiciar 
acesso ao conhecimento socialmente acumulado e garantir uma nova 
visão de mundo. Portanto, mesmo no ambiente prisional, a escola tem 
seu signicado e atribuição mantidos. Acaso se acredite que a educação 
escolar pode contribuir com a transformação da realidade, há de se in-
sistir nessa possibilidade, mesmo estando no universo das prisões.
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