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introdução

qualquer Pessoa que Passe em frente a um presídio ca curiosa em saber 
como é a vida “do lado de lá” das muralhas. Quem são as pessoas que vi-
vem ali? Como é a rotina diária? O que os muros e as grades escondem? 
São perguntas que “vemos” nos olhares daqueles que passam de carro 
ou que simplesmente circulam pelas imediações: perguntas inevitáveis.

As muralhas cinzentas assustam pelo seu tamanho e pela frieza. As 
roupas estendidas nas janelas, muitas vezes concorrendo com braços e 
pernas anônimas, impressionam.1

Diante disso tudo é impossível não carmos indiferentes ou curiosos. 
O desejo de penetrar nessa realidade é compartilhado por muitos e, ao 
mesmo tempo em que queremos entrar, temos medo, até mesmo pavor. 
Desistimos e continuamos nosso caminho.

* Mestre em Educação pela PUC (SP).
1  Estas reexões são resultado de um projeto de pesquisa realizado na Peniten-
ciária I de Franco da Rocha, como exigência parcial para obtenção do título de 
Mestre em Educação (currículo), sob a orientação da Profa. Dra. Ana Maria Saul, 
PUC (SP), 2002.
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Por outro lado, todos os dias, funcionários, parentes, advogados, 
médicos, religiosos e outros entram e saem e, por conviverem dia-
riamente no ambiente prisional, essas pessoas assumem uma atitude 
de indiferença, agem com naturalidade, parecendo não se importar 
com essa realidade.

Também, todos os dias, acordam, comem, trabalham, sonham e estu-
dam ali dentro muitos homens. Homens anônimos que fazem a história 
desse lugar e tentam continuar suas próprias histórias. São homens que 
foram excluídos e agora necessitam cumprir regras e rituais impostos 
por um ambiente bruto para poderem resistir e continuar sonhando.

Falar que uma parte desses homens estuda muitas vezes impressiona 
muito mais. Para muitas pessoas, o fato de que os presos também po-
dem estudar aparece como um absurdo. Até mesmo para muitos funcio-
nários a “escola” dentro do presídio é um luxo, algo dispensável.

Com essas pessoas e com esse lugar venho convivendo nos últimos 
oito anos. Assustei-me no início e, depois, pouco a pouco, fui adaptan-
do-me. A essas pessoas ensinei e com elas aprendi. Talvez tenha apren-
dido muito mais do que imaginava poder ensinar ou aprendi muito mais 
do que verdadeiramente ensinei.

Durante quatro anos lecionei para os presos da Penitenciária de 
Franco da Rocha. Neste período, essa penitenciária possuía o regime 
fechado, em que trabalhei, e ainda o regime semi-aberto. Em 1997, fui 
convidado para exercer uma nova função. Mudei de presídio e fui traba-
lhar na Casa de Detenção de São Paulo. Minha função também mudou. 
A partir daquela data, passei a trabalhar como monitor-coordenador. 
Assim, não mais lecionava para os presos, mas coordenava um grupo de 
19 monitores-presos que lecionavam tanto para turmas de alfabetização 
quanto para turmas de supletivo do antigo primeiro grau, entre os sete 
pavilhões que compunham a antiga Casa de Detenção de São Paulo.

Nesse novo presídio, monstruoso por sua dimensão e população, en-
contrei seis escolas, uma em cada pavilhão, com aproximadamente 600 
alunos no total, mais 19 monitores-presos que lecionavam diariamente 
nos cursos de alfabetização e supletivo de Ensino Fundamental. Mui-
tos desses monitores haviam sido alunos nessas mesmas escolas. Junto 
comigo, um outro colega, o Aparecido, também era responsável em 



A cela de aula: tirando a pena com letras

113

manter essas escolas funcionando juntamente ao núcleo de educação 
do próprio presídio. Foram momentos incríveis. Convivíamos com ale-
grias e tristezas, vitórias e derrotas, prazeres e diculdades. Criamos 
vínculos, zemos amizades, fomos cúmplices.

Além disso, freqüentar um ambiente como esse e observar o envol-
vimento das pessoas em torno da escola criam em nós certa satisfação, 
assim como provocam também algumas dúvidas. É, portanto, sobre es-
sas dúvidas que pretendo reetir neste trabalho.

Em maio de 1999, assumi uma nova função na FunaP.2 Um ano antes, 
havia prestado um concurso para supervisor dessa mesma fundação, fui 
aprovado e, há aproximadamente dois anos e meio, venho desenvol-
vendo novas tarefas. Agora não só me preocupo com as escolas, mas 
também passei a responder por outros programas que a FunaP mantém 
nos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo.

Para mim, como para tantos outros e outras, ter anos e anos de esco-
larização é normal. Porém, pensar na escola para os presos sempre me 
incomodou. Não quero dizer que eles não possuam esse direito. Claro 
que possuem. Mas o que signica estudar quando se tem de car tran-
cado, isolado por anos e anos? Para que serve essa escola?

Quantas campanhas não defenderam a educação como sendo um 
meio de combater a violência? Atualmente, sabemos que a educação 
não é a redentora da humanidade, mas é um meio, um caminho indis-
pensável. Pensar a educação dentro de uma prisão pode parecer até 
uma incoerência. A prisão é um lugar de obediência, de domesticação 
do corpo, por excelência. Será que é possível sermos educadores nesse 
meio? Que tipo de educador poderemos ser? E o mais importante: como 
será que os presos percebem nossa atuação ou qual o signicado para eles da 
nossa atuação como educadores?

Para muitas pessoas, o fato de os presos freqüentarem a escola é 
traduzido como uma simples relação de custo e benefício. Se, durante 

2  A Fundação Professor Manoel Pedro Pimentel (FunaP) é responsável pela edu-
cação no sistema prisional do Estado de São Paulo. Atualmente, realiza atividades 
na área de educação em 65 unidades prisionais, atendendo aproximadamente 9 mil 
prisioneiros.
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o cumprimento da pena, esses homens precisam ter seus laudos favorá-
veis – e para isso precisam passar o tempo todo ocupados e “interessados” 
em “mudar de vida”, reabilitar-se –, então freqüentam a escola apenas 
com esse objetivo. Porém, quero insistir na hipótese de que, além do 
“benefício favorável”, existe algo a mais, alguma coisa que supera a quan-
tidade de presenças na “cela de aula”. Existe um sentido, um signicado 
que só eles podem explicar.

objetivo

O objetivo deste artigo é, por meio da fala dos presos, reetir sobre o 
sentido da educação escolar dentro dos presídios, ou seja, tentar inves-
tigar questões como:

•	 Por que os presos estudam?
•	 O que esses homens, na condição de prisioneiros, buscam alcan-

çar freqüentando a escola?

Ao contrário do que está posto, como se fosse um pensamento úni-
co que estigmatiza essas pessoas, declarando que elas são desinteressa-
das, sem humanidade, notamos ao adentrar na prisão – no mundo do 
crime – que eles carregam consigo uma história, mesmo que rápida, 
da vida escolar, como também uma história prossional, na qual há um 
predomínio de atividades que são classicadas como informais, ou seja, 
a grande parte desses homens, enquanto estava em liberdade, exerceu 
algum tipo de atividade remunerada.

Dessa forma, pouco a pouco, vamos desmontando alguns mitos, 
passamos a enxergar essas pessoas com um “outro olhar”. Sentimos a 
necessidade de entender a cultura prisional e, estando envolvidos nesse 
“outro mundo”, em uma gama de relações e normas especícas, e por 
isso diferentes, buscamos interpretar os códigos, as leis, o jeito de ser e 
agir dessas pessoas. Neste trabalho, buscamos ir além daquilo que já faz 
parte do senso comum, mesmo sabendo que é uma meta pretensiosa.
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Quando decidimos investigar o sentido que os prisioneiros dão 
à educação escolar no interior das prisões, desejávamos encontrar 
uma outra resposta, diferente daquela formulada por uma visão ins-
trumental, pela qual armamos que os prisioneiros vão à escola pelo 
simples fato, ou necessidade, de mostrarem-se interessados, ocupa-
dos, e por que não dizer: “remidos” de sua culpa. Dessa forma, com-
portando-se como o desejado, sendo um exemplo vivo de conduta e 
disciplina, alcançariam com maior facilidade um benefício, ou seja, 
no momento de pleitearem a progressão de regime, teriam um lau-
do favorável.

Para outros, a freqüência em sala de aula se deve à conquista de 
benefícios mais concretos, imediatos, como receber o material escolar 
e depois trocar por outros objetos de que necessitem. Como dizem na 
linguagem da cadeia, muitos presos simplesmente “fumam” o caderno 
que receberam, ou seja, trocam o caderno, como também trocam a 
caneta (fumam a caneta), por uma carteira de cigarros.

Será que é só isso? Existem outros signicados? Quais seriam, então, 
os outros signicados atribuídos, pelos prisioneiros, à educação? Essas 
são questões que tentaremos responder.

Para esta reexão, utilizaremos o termo educação escolar sempre que 
nos referirmos à atividade desenvolvida no interior da escola; dessa for-
ma, esperamos deixar claro o nosso objetivo. Esperamos delimitar com 
mais precisão nosso objeto de pesquisa, visto que o conceito de educa-
ção pode se referir a outros tipos de aprendizagens que não ocorrem, 
necessariamente, no interior de uma sala de aula.

reconhecendo a especificidade da prisão

Reetir sobre o signicado que os prisioneiros atribuem à educação 
escolar em instituições penais exige necessariamente conhecimento 
dessa realidade. Faz-se necessário que participemos do dia-a-dia dos 
presos e reconheçamos seus anseios, sua rotina, suas obrigações. Ora, 
em hipótese alguma podemos ignorar ou negar que a realidade dos 
presos possui características muito próprias. Assim, a escola ou, mais 
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especicamente, a “cela de aula”, nosso objeto de pesquisa, é diferen-
ciada de qualquer outra sala de aula ou grupos de alunos.

O aluno-preso, como qualquer outro prisioneiro, compõe a chama-
da “massa carcerária”.

O termo massa, totalidade de uma coisa cujas partes são da mesma 
natureza, remete para esta indiferenciação com que o olhar externo 
identica o preso. A atitude natural do homem comum é incapaz 
de perceber as diferenças internas, e nem é fácil compreender que 
sociedade se cria num âmbito em que seus constituintes são recru-
tados por serem considerados anti-sociais por denição jurídica e 
que a associação resulta da junção desses seres anti-sociais: ao serem 
isolados, os presos passam a formar um novo grupo reunido por 
força de uma condenação e obrigado, por outro lado, a um convívio 
(hassen, 1999, p. 114).

A sala – “cela de aula” – também é marcada por algumas característi-
cas especícas e por características que não são exclusivas das institui-
ções penais. Por exemplo, a rotatividade dos alunos em sala de aula é 
muito grande, visto que eles são transferidos de presídio constantemen-
te, por razões de segurança e disciplina e, em outras vezes, por progres-
são de regime, ou seja, quando têm o direito de ir para um outro tipo 
de regime, que poderá ser o regime semi-aberto.

A heterogeneidade em relação ao aprendizado e ao desenvolvimen-
to dos alunos numa mesma sala de aula é imensa. Há uma resistência 
inicial acirrada a qualquer trabalho em grupo, pelo receio de se expor 
aos companheiros, aos guardas que vigiam a escola ou até mesmo ao 
educador. Porém, já pudemos presenciar momentos em que, superan-
do essa indisposição diante de uma proposta diferente dentro da “cela 
de aula”, os alunos surpreenderam-nos. 

Podemos armar que muitas das atitudes demonstradas pelos 
“prisioneiros-alunos” podem ser contornadas e, por que não dizer, 
modicadas. Num primeiro momento, toda a cultura da prisão prevale-
ce, inuenciando a maneira de ser e de agir de cada um. 
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Os limites da prisão reinstauram nesta nova sociedade a idéia de se-
res desindividualizados, cujos hábitos são constrangidos a um padrão, 
assim como são reengendradas as conformações, o modo de agir, as 
formas de oposição/dominação/submissão e sobretudo as formas 
de resistência no plano das relações sociais (hassen, 1999, p. 114).

Mesmo com a imposição desses valores, nota-se que, com o passar 
do tempo, no decorrer da própria dinâmica escolar, seja possível reali-
zar atividades nas quais os presos vão além dos padrões, seja realizando 
atividades em grupo, que no início disseram ser impossíveis de aconte-
cer, e, mais ainda, como prova contundente desse fato, foi a realização 
de dois projetos, num total de 40 estabelecimentos prisionais envolvi-
dos e aproximadamente 6 mil alunos-presos, do Estado de São Paulo, 
onde os prisioneiros discutiram temas distintos (aids/DSTs e Direitos 
Humanos) utilizando técnicas dramáticas, a partir da concepção de Au-
gusto Boal sobre o teatro do oprimido.

Em ambos os momentos, além de terem de trabalhar durante 10 
horas com técnicas dramáticas, não só realizaram atividades em grupo, 
como também se aproximaram, tocaram-se, correram, pularam, gri-
taram e interpretaram, superando assim toda e qualquer expectativa. 
Cabe ressaltar que em alguns lugares, como na própria penitenciária 
onde realizamos esta pesquisa, alguns funcionários (agentes de seguran-
ça, técnicos e até mesmo diretores) participaram das ocinas, em con-
junto com os alunos-presos. Em vários momentos, trocaram os papéis, ou 
seja, prisioneiros assumiram o papel do guarda e guardas representaram 
papéis de prisioneiros.

Outro aspecto observado refere-se à motivação e à obrigatoriedade 
da escolarização, que aparecem como elementos contraditórios: ora o 
aluno é obrigado a freqüentar as aulas, ora é preciso motivá-lo para isso. 
O que motiva o aluno tem, muitas vezes, várias origens que vão desde o 
desejo de aprender, encontrar-se com outras pessoas, ter a escola como 
um passatempo, até a busca de um parecer positivo no laudo criminoló-
gico, entre outras.

No seu universo, o aluno-preso desenvolve uma linguagem e/ou 
código extremamente diferenciados. Ele próprio, ainda, diculta o 
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acesso ao entendimento dessa linguagem. ca, portanto, bastante difícil 
ao educador inserir-se nesse universo. Entendo que, sem o estabele-
cimento de um vínculo de conança, essa inserção jamais acontecerá. 
Congura-se aí mais um obstáculo a ser superado: estabelecer esse vín-
culo de conança sem quebrar, porém, os vínculos de papéis – professor 
e aluno.

Cabe agora citar uma problemática que, sequer por um minuto, 
pode passar despercebida nas ações dos coordenadores e educadores 
de um projeto educacional nas instituições penais. Essa problemática 
diz respeito às expectativas e, por que não dizer, até aos objetivos da 
escola:

Por um lado, as rígidas normas e procedimentos oriundos da neces-
sidade de segurança, ordem interna e disciplina das unidades que 
prescrevem as atividades escolares, a vigilância constante ou até 
mesmo a ingenuidade dos educadores, podem contribuir para que a 
escola seja mais um dos instrumentos de dominação, subjugando os 
indivíduos punidos […]. Por outro lado, a escola pode apresentar-se 
como um espaço que se paute por armar a vocação ontológica do 
homem, a de ser sujeito, que pressupõe o desenvolvimento de uma 
série de potencialidades humanas, tais como: a autonomia, a crítica, 
a criatividade, a reexão, a sensibilidade, a participação, o diálogo, 
o estabelecimento de vínculos afetivos, a troca de experiências, a 
pesquisa, o respeito e a tolerância, absolutamente compatíveis com 
a educação escolar, especicamente destinada aos jovens e adultos 
(PortuGuês, 2001, p. 103).

a reabilitação

Ao nos depararmos com uma penitenciária, queremos crer que os ho-
mens que ali se encontram, cumprindo pena de privação de liberdade, 
estão tendo “o que merecem”, estão pagando o mal que cometeram à 
sociedade. Se erraram, nada mais justo do que retribuírem, estando 
presos, o dano causado. Por outro lado, queremos acreditar que os mu-
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ros sejam capazes de conter todos aqueles que cumprem pena. Seria, 
talvez, um desastre se esses homens fugissem. Não podemos admitir, 
em hipótese alguma, que a penitenciária seja um lugar de pouca segu-
rança, o que desejamos é que exista segurança máxima, para que possa-
mos car confortáveis em nossas casas.

Além da segurança, apostamos que o período de cumprimento da 
pena seja um período árduo, de sofrimento, em que o detento sinta 
na carne o mal cometido. Não queremos nenhum tipo de mordomia, 
mesmo quando se defende o mínimo, para assegurar a integridade física 
das pessoas que ali se encontram sobre a tutela do Estado. Para carmos 
abismados, basta chegar a nós notícias sobre a quantidade de refeições 
servidas, sobre o gasto mensal com cada homem pelos cofres públicos, 
sobre as exigências mínimas após um motim: como isso é possível? Por 
que tratar bem essas pessoas, já que causaram tanto mal? Dessa forma, 
legitimamos muitas vezes uma ação mais severa, aceitamos as humilha-
ções ao vivo, transmitidas pela TV e apresentadas nas primeiras páginas 
dos jornais. Queremos, sim, que a cadeia se pareça com o inferno, assim 
como queremos acreditar que é por meio desse inferno que os homens 
se purguem, expiem suas faltas, modiquem-se, transformem-se.

Temos, então, uma contradição fundamental dessa instituição, única, 
para a aplicação da pena de privação de liberdade. Um paradoxo basilar, 
pois queremos que essa instituição aja de forma exemplar no tocante à 
transformação dos indivíduos; ao mesmo tempo em que esperamos que 
castigue, almejamos que por meio do castigo ela (re)eduque, reabilite. 
Esperamos que a penitenciária transforme os corpos transgressores em 
corpos dóceis, mesmo que para isso seja necessário o uso da violência e 
que, no momento de devolvê-los à sociedade, esses corpos, usurpados 
de sua identidade, mutilados em sua auto-estima, estejam reabilitados, 
reeducados: “Basilar de sua constituição, o dilema que se lhe apresenta 
não pode de forma alguma, ser superado, pois signicaria, no limite, 
acometer a própria pena de encarceramento” (PortuGuês, 2001, p. 83).

Mas o que é reabilitar? O que pretendemos fazer com os prisionei-
ros? Esta questão é muito complicada de ser respondida, pois ainda não 
estabelecemos com clareza o m a que se destina a penitenciária, visto 
a enorme gama de signicados atribuídos ao conceito de reeducação. 
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Como apresenta Thompson (1976), a ação que se pretende apropriada 
para transformar o criminoso em não-criminoso suporta vários nomes: 
recuperação, ressocialização, cura, educação, reeducação, reabilitação, 
regeneração, emenda e tantas outras. Diante desse universo de concei-
tos e signicados, ca realmente difícil saber o que se espera alcançar.

Por meio dos termos utilizados no sentido de apresentar o m que 
a prisão pretende, notamos claramente duas tendências: uma que se 
desenvolveu a partir do campo terapêutico e outra, a partir de uma 
postura pedagógica. Com o tempo, podemos armar que a técnica pe-
nitenciária se utiliza dessas duas correntes, faz uma mistura,

[…] no sentido de justicar sua prática. Nota-se, assim, uma aceita-
ção da postura terapêutico/pedagógica onde se impõe a obrigação 
de castigar, a título de expiação – fazer sofrer, em nome da retribui-
ção, o paciente/aluno durante o desenvolvimento do curativo peda-
gógico (thomPson, 1976, p. 37).

Além da recuperação, outros objetivos são atribuídos à prisão: segu-
rança e disciplina, ou seja, o preso não pode fugir e deve ser mantido 
dentro de uma ordem rigorosa, enquanto permanece recluso.

Temos, assim, uma tríplice nalidade, com objetivos conitantes en-
tre si. Ora, espera-se da prisão uma punição retributiva do mal causado 
pelo delinqüente; a prevenção da prática de novas infrações, por meio 
da intimidação do condenado e de novas pessoas potencialmente crimi-
nosas; a regeneração do preso, no sentido de transformá-lo de crimino-
so em não-criminoso: “Punir é castigar, fazer sofrer. A intimidação a ser 
obtida pelo castigo, demanda que este seja apto a causar terror. Ora, tais 
condições são reconhecidamente impeditivas de levar ao sucesso uma 
ação pedagógica” (thomPson, op. cit., p. 38).

À vista do que foi exposto até aqui, é praticamente impossível esta-
belecer uma teoria da punição reformadora (thomPson, 1976). Imagi-
nar uma prisão que não seja punitiva parece ser contraditório.

Tão contraditório é pensar que, prioritariamente, na prisão, outras 
ações são vistas como mais importantes do que o ato (re)educativo. Im-
pedir que os presos fujam e manter a disciplina são pontos eleitos como 
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principais para o bom funcionamento da prisão, tanto que basta um 
deles falhar para funcionários serem exonerados, responderem a sindi-
câncias ou serem removidos. Porém, diante da reincidência – uma prova 
concreta do fracasso da cadeia –, nada é feito, ninguém é responsabili-
zado. Temos, assim, a concretização de uma fórmula antiga, na qual os 
meios se tornam mais importantes do que os ns:

As atividades identicadas com a área de reabilitação – educação, re-
creação, esportes, biblioteca, cursos em geral – assumem uma posi-
ção secundária se comparadas ao sistema de controle da prisão, cuja 
prioridade é fazer com que o encarcerado aprenda complacência às 
autoridades e aos regulamentos penais (PortuGuês, 2001, p. 85).

Temos, dessa forma, a conrmação de que a prisão, tendo um caráter 
punitivo, não consegue ser de forma alguma reformativa: 

A melhor maneira de prevenir evasões e desordens obtém-se à custa 
da imposição de um regime de asxiante cerceamento à autonomia 
dos presos. A rigidez da disciplina traduz-se na supressão do autodis-
cernimento, da responsabilidade pessoal, da capacidade de iniciativa, 
do autoconceito favorável ao paciente. A antinomia de uma orienta-
ção dessa natureza com uma terapia ressocializadora resulta evidente, 
se considerarmos que a última requer encorajamento ao auto-res-
peito, ao senso de responsabilidade, à autoconança, ao espírito de 
independência e criatividade (thomPson, 1976, p. 100). 

Diante do fracasso da prisão, encontramos uma forma de aliviar o 
sentimento de derrota, redenimos seu objetivo. Em vez de reeducar, 
basta que o preso se readapte. A readaptação do interno à vida em socie-
dade é transmudada para a adaptação do interno à vida carcerária: “Se o 
preso demonstra um comportamento adequado aos padrões da prisão, 
automaticamente merece ser considerado como readaptado a vida livre” 
(thomPson, op. cit., p. 42).

Com isso, uma questão se coloca: como preparar as pessoas para 
viverem em sociedade mantendo-as em cativeiro?
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Se o senso comum imagina a prisão como uma microssociedade, uma 
cópia da sociedade aqui de fora, isto é um ledo engano. A vida intramuros 
agura-se como uma outra sociedade, uma sociedade com característi-
cas próprias, com regras minuciosas, além de um conjunto de códigos 
informais.

A característica principal dessa sociedade, a prisão, é a de levar ao 
extremo a manutenção e submissão de um agrupamento humano. Nes-
sa sociedade peculiar o “que mais perturba os indivíduos não é a solidão, 
mas a vida em massa” (thomPson, 1976, p. 102).

Como descreve Thompson (1976, p. 102), o processo de adaptação 
a esta sociedade fechada por parte do prisioneiro recebe o nome de 
prisionização. Nesse processo, 

[…] o indivíduo se torna anônimo, subordinado a um grupo; passa 
a utilizar roupas características de um grupo; é interrogado e admo-
estado; percebe que os custodiadores são todos poderosos; aprende 
as classes e graus de autoridade dos funcionários; acostuma-se à gíria 
local, aprende a comer apressadamente e a conseguir alimentos atra-
vés de truques; adquire novos hábitos sexuais; descona de todos; 
olha com rancor para guardas e companheiros. 

Com a prisionização, o preso perde sua autonomia. Nessa instituição 
fechada, o que impera é uma ordem totalitária, em que nada, nenhuma 
ação por parte dos custodiadores, precisa ser justicado:

A reabilitação, antes de rejeitada enquanto objetivo organizacional 
legítimo, é vista como irrelevante ao desempenho ecaz de manu-
tenção da ordem e disciplina internas. Em termos de prioridade, 
seria o último aspecto a ser considerado, exceto quando aança a 
adesão dos internos aos regulamentos e procedimentos de conduta, 
além de ser um discurso que dá à prisão parte de sua sustentação 
(PortuGuês, 2001, p. 85).

Nessa sociedade fechada, é exigida do preso, “uma obediência cega, 
que leva ao automatismo da conduta, habituando-se a que tomem deci-
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sões por ele. E isso caracteriza-lhe a personalidade – pelo menos a daquele 
classicado como bom preso” (thomPson, 1976, p. 102).

Os aspectos negativos da conduta dos presos são registrados em seu 
prontuário, nele permanecendo e sendo fator decisivo para aquela 
concessão de benefícios. A não-participação nos programas e ativi-
dades desabona o indivíduo punido. Em contrapartida, sua inserção, 
se não orientar sua conduta de forma desejável pela instituição, pode 
complicar sua situação no cárcere (PortuGuês, 2001, p. 97).

Adaptar-se a esse mundo estranho signica desadaptar-se do mundo 
livre: “Se o preso demonstra um comportamento adequado aos padrões 
da prisão, automaticamente merece ser considerado como readaptado 
à vida livre” (thomPson, 1976, p. 42).

Ora, para que serve um bom preso a partir do momento em que a 
pena termina?

Em sua história, a cadeia não conseguiu transformar criminosos em 
não-criminosos. A esse fracasso não cabe, como forma de justicativa, 
alegar a insuciência de recursos. Quanto mais se investir, mais se fará 
necessário. Além de que, até hoje, ninguém conseguiu determinar o 
que realmente é necessário para a existência de uma cadeia capaz de 
reeducar, se é que isto é possível.

Diante do fracasso da prisão e sem possuirmos um argumento racio-
nal, resta-nos justicativas que procurem amenizar o insucesso. Dizer 
que estar na cadeia é para o próprio bem ou armar que os sofrimen-
tos são transitórios e logo deixarão de existir soa como desculpas à 
malfadada missão atribuída às prisões: “Reformar criminosos pela pri-
são traduz uma falácia e o aumento de recursos, destinados ao sistema 
prisional, seja razoável, médio, grande ou imenso, não vai modicar a 
verdade assertiva” (thomPson, op. cit, p. 47).

Além dos recursos, Thompson (1976) nos mostra que tanto o nú-
mero insuciente de funcionários/técnicos quanto uma imperfeita ins-
trução da guarda somam-se no sentido de rearmar o fracasso da prisão. 
Também podemos dizer que a função dos “guardas” (agentes de seguran-
ça) é simplesmente punir.
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Nota-se claramente que, em todos os casos e por melhores que 
sejam as intenções, a punição se sobressai sobre a idéia de reabilitação, 
“Isso não signica que os programas de reabilitação do sistema penal 
são ausentes ou inexistentes, mas que estão inseridos na lógica da pu-
nição, da vigilância e da disciplina – de controle da massa encarcerada” 
(PortuGuês, 2001, p. 74).

Historicamente, com o advento da prisão, consolidou-se um imenso 
aparato jurídico, policial e penal que repousa no tripé – crime, crimina-
lidade e criminoso. Com a intenção de transformar os indivíduos, ela-
borou-se todo um saber técnico-cientíco que pretende dar conta do 
disciplinamento dos corpos.

Contudo, há que se ressaltar, não foi a instituição carcerária, conse-
qüência de um saber a priori. Antes o fenômeno do encarceramento 
e a constituição desses saberes, foram ocorrências simultâneas.
Saberes diferenciados de áreas diversicadas, com diferentes obje-
tos, foram aglutinados pela instituição carcerária: Arquitetura, So-
ciologia, Psiquiatria, Serviço Social, Psicologia, Pedagogia, Direito. 
O resultado dessa aglutinação, dessa força centrípeta que a prisão 
desencadeou, traduziu-se numa série de punições, de máximas, que 
edicaram e consolidaram o aparelho carcerário: seu funcionamen-
to, organização, estrutura e os programas que devem ser realizados, 
ou melhor, aos quais os indivíduos encarcerados devem ser subme-
tidos, para que se processe sua transformação (PortuGuês, 2001, 
pp. 74-75).

No cerne do conceito de reabilitação penal, amiúde, encontra-se a 
tarefa de transformar indivíduos criminosos em não-criminosos. É ao 
que se propõe a prisão – sua terapêutica – mediante a participação (vo-
luntária) dos apenados nos programas que dispõe, a concordância em 
seguir normas e procedimentos, principalmente disciplinares, a m de 
obter aquela recompensa, aquele direito, a reabilitação.

A reabilitação funda-se em três grandes princípios: o isolamento, o 
trabalho penitenciário e a autonomia da gestão penitenciária:
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O princípio do isolamento efetiva-se, primeiro, em relação ao in-
divíduo transgressor com o mundo exterior. Depois, através da 
classicação dos detentos, um em relação aos outros, dispostos a 
partir da função de individualização da pena. Esta função é desenca-
deada tendo em vista o indivíduo punido (não o infrator), objeto de 
transformação do aparelho carcerário.
Junto ao isolamento, o trabalho é denido como parte constituinte 
da ação carcerária de transformação dos indivíduos. Impõe-se, não 
como atividade de produção, mas pelos efeitos que faz desencadear 
na mecânica humana, proporcionando a ordem e a regularidade.
Por m, o princípio que visa permitir a modulação da pena, ajus-
tando-a àquela transformação, uma vez que a duração dos castigos 
não deve relacionar-se diretamente à infração, mas sim à transforma-
ção útil do indivíduo, no decorrer do cumprimento da sentença. A 
operação penitenciária é quem deve controlar os efeitos da punição. 
A modulação das penas pressupõe, portanto, uma autonomia carce-
rária em relação ao aparelho judiciário (PortuGuês, 2001, p. 79).

Com essa autonomia, o “pessoal penitenciário” sobrepõe-se às au-
toridades judiciárias. Será ele que determinará tanto as circunstâncias 
atenuantes quanto as agravantes da pena. Dessa forma, a ação corretiva 
passa a ser exercida exclusivamente pelas pessoas que estão nos estabe-
lecimentos penais:

O sistema penitenciário reivindica seu direito de ser e de constituir-
se num poder que, afora sua autonomia administrativa, passa a deter 
a soberania ou ao menos parte dela, da punição. As decisões dos tri-
bunais transguram-se, assim, num pré-julgamento, colocado à pro-
va pela gestão penitenciária, que retica ou ratica posteriormente 
aquelas decisões, na medida que faz desencadear a operação carcerá-
ria de transformação dos indivíduos (PortuGuês, 2001, p. 80).

Diante disso, temos mais elementos que demonstram o fracasso da 
prisão. Com todo o seu rigor, suas prescrições e sua organização, a pri-
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são não conseguiu debelar o crime, nem mesmo intimidou os indivídu-
os no sentido de diminuir a criminalidade. 

Ela simplesmente não consegue recuperar ninguém e, pelo seu mo-
delo de organização e funcionamento, não podemos negar que ela é 
responsável pela produção de delinqüentes. Diante de suas precarieda-
des, a prisão é na verdade uma escola do crime: “A prisão não reduz os 
índices de criminalidade, provoca reincidência, cronica a delinqüência, 
agrava e organiza a ação criminal” (rocha, 1994, p. 61). Ou, ainda, 

[…] é muito provável que a penitenciária seja, denitivamente, uma 
daquelas instituições que, paradoxalmente, são indispensáveis exata-
mente porque fracassaram em sua missão especíca. Quanto menos 
conseguem ressocializar e reintegrar à sociedade o criminoso, mais 
proliferam e mais recursos consomem (coelho, 1987, p. 17).

Na verdade, o sucesso da prisão corresponde ao seu fracasso.

À constatação de que as críticas ao sistema carcerário se repetem 
caberia acrescentar, depois de tê-las percorrido, que todos formu-
lam a mesma denúncia: o sistema não concorre para liquidar, nem 
diminuir a delinqüência, mas pelo contrário, para reproduzi-la e 
aumentá-la. Por outro lado, as formulações mais claras a respeito 
de por que isto acontece apontam elementos sem os quais uma pri-
são não seria uma prisão, ou seja: a segregação dos infratores com 
relação aos seus parceiros sociais não atingidos pela lei; a convivên-
cia obrigatória com outros infratores; a identicação do ex-preso 
enquanto tal nos documentos pelos quais ele é reconhecido social-
mente; nalmente, o rigor e a violência sem os quais não submete-
riam os homens a um tal sistema (ramalho, 1979, pp. 160-161).

Outro dilema presente no tocante à reabilitação refere-se ao tra-
balho. Sendo o trabalho uma atividade importante para a vida de qual-
quer ser humano, para os prisioneiros, ele também pode às vezes existir 
como um castigo: “A oportunidade de exercer algum trabalho na cadeia 
adquire em determinados contextos o caráter de uma regalia, além de 
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signicar uma forma de diferenciação entre os presos” (ramalho, 1979, 
p. 108).

Mesmo fazendo parte dos programas de reabilitação, hoje, nas pri-
sões, o trabalho ainda é insuciente para atender a todos aqueles que se 
encontram cumprindo pena. Quando existe, são atividades que não re-
querem nenhum tipo de qualicação e, por sua vez, não preparam os 
indivíduos para nenhum tipo de atividade produtiva compatível com as 
exigências do mercado; em outras palavras, não prossionalizam. Além 
disso, os salários pagos são ínmos.

Mesmo as condições de trabalho sendo boas, mesmo quando os sa-
lários são razoáveis, nenhum desses fatores, tomados isoladamente, 
pode impedir certos crimes (está claro que a ausência de trabalho 
ou destas condições possa ser um grande convite a determinado 
tipo de transgressão). Oferecer-se trabalho isoladamente de outras 
tantas condições que ajudam na formação da pessoa também nun-
ca passará de uma política empobrecida para minorar a criminali-
dade. Um conjunto de providências que incluísse a relação com a 
família, com a sociedade, com a instrução, com a saúde, além da 
prossionalização, seria menos fácil de ser implementado, mas mui-
to mais razoável. A solução simplista “dar trabalho” decorre de uma 
visão também simplista de encarar a questão do crime e da prisão 
(hassen, 1999, p. 173).

Na tradição ocidental, não são poucas as narrativas que apresentam 
o trabalho como sofrimento. Podemos citar como exemplo o livro do 
Gênesis, em que, após terem sido expulsos do paraíso, coube a Adão e 
Eva e a toda a humanidade a pena do trabalho como forma de castigo 
pela desobediência.

Outro mito importante é o de Prometeu, que, após ter roubado 
o fogo dos deuses e presenteado os homens com ele, provocou a ira 
dos deuses com seu gesto. Como vingança, os deuses delegaram aos 
homens o trabalho, como forma de castigo. Novamente, temos a idéia 
de trabalho associada a algo negativo. Cabe lembrar que a própria eti-
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mologia da palavra trabalho – tripalium – remete-nos a um instrumento 
de tortura.

Ora, como estamos reetindo sobre a pena de privação de liberdade 
e sobre suas possibilidades de reformar os indivíduos – reabilitar –, te-
mos o trabalho na prisão como um meio para tal m. Nesse contexto, 
o trabalho pode receber signicados antagônicos, em que tanto pode 
ser concebido como forma de castigo por um crime quanto como um 
atenuante na ausência do bem liberdade.

Nota-se que historicamente o termo ressocializar está associado 
à reinserção no sistema produtivo, tendo sido também sinônimo de 
prossionalização, de oferecimento de uma atividade remunerada.

Se as penas de prisão se originaram para preencher uma falta, que 
era de mão-de-obra, a situação atual do Brasil é de excesso de mão-
de-obra. A maior probabilidade de futuro de um detento trabalhador 
é tornar-se ao m da pena um homem livre, desempregado, como 
tantos outros homens livres (hassen, 1999, p. 165).

Se desejamos ressocializar os presos temos de estar cientes de que 
a prisão se mostrou até o momento incapaz disso por não superar o 
antagonismo: prisão/isolamento e preparação para a vida em socieda-
de. Dicilmente, sem alterar o modelo de punição, alcançaremos esse 
objetivo. Ademais, precisaríamos arquitetar uma sociedade mais ética e 
justa, pois: 

[…] o próprio preso cobrará da sociedade o esforço para que ela 
se torne mais ética. Ele não vê esse esforço, a começar pela própria 
Justiça. E logo surge a pergunta: para qual sociedade se está resso-
cializando? Para esta que discrimina seus cidadãos pela sua origem 
social, em que os crimes são tratados de forma distinta conforme 
seu autor? (Id. Ibid.).
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educação

Ao descobrirmos que existem escolas no interior das penitenciárias, 
muitas questões aoram em nossas mentes, questões que dizem res-
peito ao signicado da educação escolar em ambiente tão “hostil”, ao 
que ensinar, a quem ensinar, à participação dos presos, ao respeito pelo 
educador. Ora, como somos informados apenas sobre as rebeliões, estar 
como educador nesse local pode ser um ato de coragem diante da pos-
sível violência ali presente.

Precisamos também denir o que signica educação. Em uma época 
pós-moderna, quando as relações assumiram dimensões planetárias e 
tudo cou complexo, muitos conceitos que utilizávamos parecem ter 
perdido o sentido. Dessa forma, recorremos aos adjetivos para esclare-
cer e explicitar aquilo que queremos, ou seja, não basta usarmos o con-
ceito educação, necessitamos de outros termos, necessitamos de adjeti-
vos para explicitar aquilo que realmente desejamos. Assim, precisamos 
falar sobre educação “cidadã”, educação “conscientizadora”, educação 
“libertadora”, educação “ecológica libertária” e outros termos mais.

Dessa maneira, esperamos que nossos interlocutores entendam nos-
sos objetivos, quais ns almejamos, visto que a educação nunca foi, e 
muito menos agora será, um ato neutro.

Ora, quando nos referimos à educação nos presídios, precisamos de-
limitar que tipo de educação desejamos. Não basta dizer que pretende-
mos realizar uma educação de adultos, visto que muitos são os equívo-
cos referentes a esta idéia. Por muito tempo, consideramos a educação 
de adultos como uma forma compensatória para todos aqueles que não 
tiveram a oportunidade de estudar na época oportuna. Insistimos que, 
ao pretendermos analisar a escola nos presídios, estamos tratando de 
um modo especíco de fazer educação. Nesse ponto, novamente recor-
remos aos adjetivos para esclarecer que a educação que se pretende nas 
prisões deve ter por base princípios que respeitem as especicidades de 
uma “educação de adultos presos”. A educação de adultos, pela clientela 
atendida e pela história dos movimentos populares desenvolvidos no 
Brasil, nas últimas décadas, tem uma história que mostrou que a edu-
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cação possui um caráter político e que deve lutar contra toda forma de 
opressão. Vamos utilizar também o adjetivo presos, pois esta é a con-
dição temporária daqueles que nos procuram e desejam participar da 
escola. Desejam “tirar suas penas” aprendendo as letras.

Reetir sobre a educação que ali é desenvolvida e seus signicados 
para os prisioneiros é a nossa pretensão. Educação que se materializa 
no interior da escola, na “cela de aula”. Por isso, buscamos ouvir os 
prisioneiros.

Além disso, temos de salientar que o processo educativo não é somen-
te aquele desenvolvido em sala de aula. Esta é o nosso local de estudo, po-
rém tal processo está condicionado a outros processos de aprendizagem, 
processos estes que se referem de maneira exclusiva ao mundo do crime. 
Uma aprendizagem obrigatória para aqueles que estão presos, pois, não 
se adaptando ao mundo da prisão – criminalização –, dicilmente sobre-
viverão neste outro mundo, o mundo do crime. 

Como sabemos, os processos de aprendizagem, visto que não são 
únicos e que não dependem de um canal exclusivo de formação/infor-
mação, são permanentes e contínuos para nós que somos seres humanos, 
que necessitamos sempre estar aprendendo e, ao aprender, também de 
ensinar.

Quando pretendemos reetir sobre a educação não são poucas as 
questões que se colocam diante de nós. Precisamos determinar vários 
aspectos desse fenômeno particular ao humano, pois, quando falamos 
em educar, estamos nos referindo a uma espécie animal, aquela a que 
foi dada a potencialidade de conhecer. Assim, pelo conhecimento, bus-
camos identicar-nos, “dar-nos uma identidade, isto é, nos diferenciar 
do restante da realidade de modo que nela nos localizamos, ao mesmo 
tempo, é a procura de uma denição daquilo que é nosso contorno, que 
nos circunscreve, nos contém, ou seja, marca nosso lugar” (cortella, 
1998, pp. 23-24).

No mundo, o homem apresenta uma posição particular frente às ou-
tras espécies animais. Ele é o único animal que não está pronto, e nunca 
estará, pois durante toda a sua vida estará condenado a aprender: “Todos 
os animais não humanos, enquanto espécies e enquanto indivíduos, vivem 
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em mundos fechados, cujas estruturas são predeterminadas pelo equipa-
mento biológico das diversas espécies animais” (berGer, 1997, p. 70).

Ao contrário, o ser humano não possui estruturas predeterminadas, 
ou seja, seu instinto inuencia muito pouco em seu comportamento. 
Diferentemente dos animais, podemos então armar que o ser humano 
não é especializado. Não nasce pronto, aprende, aprimora seu jeito de ser 
no mundo e com o mundo: “O homem é homem e o mundo histórico 
cultural, na medida em que ambos são inacabados, se encontram numa 
relação permanente na qual o homem, transformando o mundo, sofre os 
efeitos de sua própria transformação” (Freire, 1980, p. 76).

Com isso, podemos armar que é ele, o homem, o único respon-
sável pela construção de sua própria natureza humana. Com o passar 
do tempo, o homem constrói sua forma de viver no mundo, de ser 
no mundo. A essa construção de sentidos podemos chamar de cultu-
ra. O mundo humano é um mundo particular, com seus signicados 
próprios. É um mundo histórico, faz-se e refaz-se a todo momento.

Quando negamos uma natureza humana a priori, queremos armar 
que o homem é o único responsável por suas ações. Assim, por meio de 
uma relação entre as suas necessidades e o mundo concreto, ele foi se 
adaptando ao planeta e criando formas de sobrevivência, como indiví-
duo e principalmente como espécie.

Não tendo uma natureza que o instrua sobre como se comportar, 
como viver, em sua fragilidade o homem necessita de outros seres, seus 
semelhantes, para que o defendam e o amparem em sua longa infância 
e posteriormente por toda a sua vida.

Diante desse processo de assimilação e adaptação ao mundo, o ho-
mem é em determinadas situações produto, um ser passivo dos aconte-
cimentos, outras vezes agente, quando assume nas mãos a sua própria 
história (cury, 2000).

Podemos também armar que o ser humano é um ser de relações. 
Ele só se reconhece como indivíduo na presença de outros seres, de sua 
mesma espécie, ou seja, 

[…] reconhecendo a outra presença como um não eu se reconhece 
como si próprio. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe 
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presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz mas 
também do que sonha, que constata, que compara, avalia, valora, 
que decide, que rompe. É no domínio da decisão, da avaliação, da li-
berdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da ética 
e se impõe a responsabilidade […]. Como presença consciente no 
mundo, não posso escapar à responsabilidade ética no meu mover-se 
no mundo […]. Reconhecer que somos seres condicionados, mas 
não determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibili-
dade e não de determinismo, que o futuro, permita-se-me reiterar, é 
problemático e não inexorável (Freire, 1997, pp. 20-21).

O homem é também um ser social, pois é na sociedade que ele cons-
trói a sua identidade. É pela sociedade que ele incorpora os conheci-
mentos já estabelecidos e cria novas formas de agir: “Assumir-se como 
ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, 
criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. 
Assumir-se como sujeito, porque capaz de reconhecer-se como objeto” 
(Freire, 1997, p. 46).

O processo de aprendizagem dos signicados, das regras e das nor-
mas é denominado educação. A educação não está restrita à instituição 
escolar, mas sim presente em várias esferas da vida social: “A educação 
pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as 
pessoas criam para tornar comum, como saber, como idéia, como cren-
ça, aquilo que é comunitário como bem, como trabalho ou como vida” 
(brandão, 1981, p. 10).

De um lado, no sentido mais amplo do conceito de educação, temos 
toda uma prática de transmissão de conhecimentos denominada educação 
informal. Por meio deste processo, de maneira deliberada ou acidental, 
criamos nossa própria forma de conceber o mundo e o homem. Esse pro-
cesso, ao transmitir os signicados construídos pelo grupo, revela tam-
bém o tipo de sociedade em que acontece. É chamado de informal por 
não ser organizado, mas casual e empírico, sendo exercido à medida que 
as experiências são vivenciadas e com base no bom senso, além de não 
obedecer a regras explícitas, nem ter controle exterior.
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Com o passar do tempo, as sociedades viram-se com a necessidade de 
organizar as formas de transmissão de conhecimento. Podemos armar 
que esse processo é recente, data seu início do século xVI, decorrente 
das novas descobertas e da própria modicação do mundo humano:

A educação aparece sempre que surgem formas sociais de ensinar-
e-aprender. O ensino formal é o momento em que a educação se 
sujeita à pedagogia (a teoria da educação), cria situações próprias 
para o seu exercício, produz os seus métodos, estabelece suas regras 
e tempos, e constitui executores especializados. É quando aparecem 
a escola, o aluno e o professor […] (brandão, op. cit., p. 83).

A partir de então, por meio da escola e da educação, realiza-se 
nas sociedades, agora denominadas modernas, um processo inten-
cionalizado de educação dos indivíduos. Também por meio da esco-
la os grupos dominantes formam seus novos quadros, reproduzem a 
estraticação social, separam os processos intelectuais dos manuais, 
limitam o acesso à cultura dita erudita, ampliam seu poder de subju-
gação e dominação.

Nesse cenário, a escola como instituição se apresenta também como 
um paradoxo, apontado posteriormente pelos críticos. A escola não 
será somente um local de reprodução, mas, em muitos momentos, as-
sume o papel de agente de transformação:

A educação moderna vai se congurando nos confrontos sociais e 
políticos, ora como um instrumento de conquista de liberdade, de 
civilização, de racionalidade e de submissão suportáveis pelas novas 
relações sociais entre os homens. Percebe-se uma constante: a edu-
cação passa a ser encarada como o santo remédio, capaz tanto de 
tornar súditos cidadãos livres, como de controlar a liberdade dos 
cidadãos (arroyo, 1987, p. 36).

No interior da sociedade, essa instituição assume papéis antagôni-
cos, ora reetindo um otimismo e sendo tratada como messiânica, ora 
sendo desprezada, por se mostrar impotente frente aos desaos. Nesse 
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movimento dialético, como demonstra a história, muitos, no momen-
to de reconhecerem os limites dessa instituição, buscaram maneiras de 
superação, de reais possibilidades para utilizá-la como meio de trans-
formação social. Evidencia-se, assim, que, mesmo não sendo o único 
agente capaz de gerar a mudança, é um espaço onde estratégias de luta 
e de transformação podem ser pensadas.

A escola, como instrumento de mediação, não é neutra, como não 
será neutro qualquer outro veículo de formação e transmissão de conhe-
cimentos. Pensar a educação é pensá-la em seu contexto social, político 
e histórico. É descortinar suas fragilidades e repensar as suas potenciali-
dades, no sentido de serem utilizadas em favor das camadas subalternas. 
Historicamente, a escola assumiu papéis muito diferenciados, seja como 
instrumento de “inculcação” ideológica da classe dominante, seja no mo-
mento em que foi apropriada pelas classes populares.

Nesse contínuo movimento de sua estruturação e desestruturação, 
coube à escola, em alguns momentos, atuar como opressora e, em ou-
tros, como um dos caminhos para libertação.

Optar por um tipo de educação é explicitar os objetivos que pre-
tendemos alcançar, é ter clareza nos ns estabelecidos. Esta escolha é 
possível, pois, como seres humanos, temos a capacidade de valorar. So-
mos capazes de vivenciar uma experiência axiológica a partir de uma 
situação concreta. Dessa forma, a práxis educacional, sendo intencional, 
deverá explicitar os ns que se deseja alcançar no processo. De forma 
alguma a educação poderá ser separada da vida, nem deverá ser conce-
bida como preparação para a vida, mas deve pensar a vida na qual está 
inserida.

Pensar sobre a educação é ter clareza em sua vocação política. O ato 
educativo não é neutro:

A compreensão dos limites da prática educativa demanda indiscuti-
velmente a claridade política dos educadores com relação a seu pro-
jeto. Demanda que o educador assuma a politicidade de sua prática. 
Não basta dizer que a educação é um ato político, assim como não 
basta dizer que o ato político é também educativo. É preciso assumir 
realmente a politicidade da educação (Freire, 1995, p. 46).
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Ainda a respeito dessa prática educativa como ato político, Freire 
(1995, p. 46) esclarece:

[…] não posso pensar-me progressista se entendo o espaço da escola 
como algo neutro, com pouco ou quase nada a ver com a luta de 
classes em que os alunos são vistos apenas como aprendizes de cer-
tos objetos de conhecimento aos quais empresto um poder mágico. 
Não posso reconhecer os limites da prática educativa em que me 
envolvo se não está claro a favor de quem a pratico.

Quando optamos por um tipo de educação, visto que são várias 
as educações, precisamos nos certicar de qual lado estamos. Como a 
educação só existe a partir de uma sociedade concreta, partimos então 
desta sociedade em que vivemos, uma sociedade estraticada, opres-
sora e discriminadora. Nela, a educação, seja ela formal ou informal, 
poderá assumir papéis muito diversicados.

Cabe à educação ser um meio de desvelamento das injustiças, dos 
conitos. Ela tem o dever de denunciar as falsas obviedades que insis-
tem em justicar o pensamento hegemônico.

Quando falamos sobre educação, precisamos também ter claro que 
por ela pretendemos forjar novos cidadãos, queremos construir uma 
sociedade onde as pessoas sejam tratadas como iguais, onde de fato se 
intensique a democracia. Sendo histórica, não podemos nos esquecer 
de que o modelo globalizante de mundo interfere drasticamente em 
todos os processos educativos. Portanto, denunciar a ideologia domi-
nante surge como um dever para a realização de uma prática educativa 
libertadora. 

educação de adultos presos

Ao nos referirmos à educação de adultos presos, não podemos nos es-
quecer de que, por estarem presos, esses homens e mulheres enfrentam 
um processo de socialização frente à realidade prisional. Neste sentido, 
como já foi exposto, a readaptação refere-se muito mais a uma adapta-
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ção ao cárcere do que a uma readaptação à sociedade. Dessa forma, não 
podemos negar que, a partir dessas relações estabelecidas, temos a con-
tinuidade do processo educativo, que se iniciou muito antes da prisão e 
que faz parte do dia-a-dia de cada ser humano em suas relações com os 
outros e com o mundo.

Por outro lado, ao vivermos em uma sociedade moderna, somos 
obrigados a participar de outros processos educativos, aqueles chama-
dos de formais e que são desenvolvidos preferencialmente no interior 
das escolas. Assim, tanto o processo formal quanto o processo informal 
se interpenetram nesse movimento e se tornam responsáveis por nossa 
constituição como seres humanos, sujeitos.

Como na sociedade, em muitos momentos projetamos na escola um 
poder “extraterreno”, passamos a acreditar que ela é a única responsável 
pela solução de todos os nossos males. Portanto, no interior do cárce-
re não poderia ser diferente, visto que desejamos, por meio das aulas, 
modicar os indivíduos.

Essa visão que atribui tal poder à escola aos poucos foi sendo im-
plantada, no sentido de compor a chamada “tecnologia da readaptação” 
do indivíduo: “O processo de ajustamento, de adaptação dos indivíduos 
a qualquer sistema social; a intenção de subjugar e de negar a vocação 
ontológica do homem de ser sujeito, visto ser inacabado, inconcluso, 
jamais pode ser pleno e integral” (PortuGuês, 2001, p. 102).

Mesmo diante desta assertiva, sabemos que na prisão, diante do pro-
cesso de ajustamento, os indivíduos procuram preservar sua identidade, 
“correm atrás” de sua vocação de serem sujeitos, enquanto permanecem 
como sujeitados:

A resistência prisioneira ao controle carcerário é muito mais forte 
e presente que seu raro registro na literatura faz supor […]. As pes-
soas presas conseguem manter a identidade, os valores de origem e 
grupais, a perspectiva de vida e de liberdade, a despeito das longas 
condenações e de todos os fortes e rigorosos meios de controle e su-
jeição utilizados pela instituição Penitenciária (rocha, 1994, p. 3).
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A educação formal surge como uma maneira de resistência. Entre 
as poucas possibilidades de “fuga” da rotina da prisão, a escola poderá 
surgir como um esconderijo. Isto só será possível se a escola não zer 
parte da lógica de transformação dos indivíduos, objetivo principal das 
instituições totais:

Por um lado, as rígidas normas e procedimentos oriundos da neces-
sidade de segurança, ordem interna e disciplina das unidades que 
prescrevem as atividades escolares, a vigilância constante ou até 
mesmo a ingenuidade dos educadores, podem contribuir para que a 
escola seja mais um dos instrumentos de dominação, subjugando os 
indivíduos punidos (PortuGuês, 2001, p. 102).

Como armamos anteriormente, existem várias possibilidades de 
educação. Por seu caráter político, podemos realizar um processo que 
fuja ao disciplinamento. A escola pode ser diferente. Só existirá um pro-
cesso educativo se a escola não participar da lógica da instituição, 

Pode parecer um sonho, um delírio, mas a verdade é que ca difícil de-
senvolver efetivamente o programa de educação ou de trabalho, se eles 
estiverem ligados ao esquema de funcionamento da prisão do ponto 
de vista disciplinar ou do ponto de vista legal (salla, 1993, p. 95).

Reetir sobre a educação de adultos presos é também considerar sua 
participação, como modalidade especíca de educação, no cenário na-
cional. Ela “faz parte, enquanto processo metodológico, da história da 
educação de adultos e tem, portanto, seu desenvolvimento pedagógico 
inserido nesta história” (rusche, 1997, p. 13).

No Estado de São Paulo, a educação nos presídios passou por mui-
tas mudanças. Mudanças em seus objetivos, assim como em relação 
àqueles que eram responsáveis pela sua implantação e pelo seu de-
senvolvimento. Em determinados momentos, ela simplesmente res-
pondeu aos anseios da instituição penal, ou seja, serviu “aos princípios 
da operação penitenciária de transformar indivíduos criminosos em 
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não-criminosos” (PortuGuês, 2001, p. 104). Outras vezes, como des-
creveremos mais adiante, procurou desvincular-se dessa prática.

Temos então, como uma síntese da história da educação nos pre-
sídios, este embate entre os princípios institucionais – transformação 
dos indivíduos – e entre propostas ousadas, no sentido de desvincular a 
prática educativa dos princípios da operação carcerária: “Até o início da 
década de 80, a educação escolar no interior dos estabelecimentos peni-
tenciários efetivava-se mediante o comissionamento de professores que 
transferiam o exercício da docência para o ensino destinado aos adultos 
presos” (PortuGuês, Id. Ibid.). Cada estabelecimento penal era vincu-
lado a uma unidade escolar da rede ocial de ensino: “O ensino dos en-
carcerados não se caracterizava com o caráter de suplência” (Id. Ibid.). 
Como apontamos na introdução, a educação de adultos nem sempre 
teve a sua especicidade respeitada. Por muito tempo, ela foi entendida 
como um processo compensatório, uma maneira de recuperar o tempo 
perdido, de aprender tudo aquilo que não foi aprendido:

Antes de 1979, o ensino básico proporcionado pelo Estado nos Esta-
belecimentos do Sistema Penitenciário era executado por professo-
res comissionados da Secretaria de Educação e obedecia ao calendá-
rio escolar das escolas ociais, com seriação anual e com o mesmo 
material didático aplicado às crianças (rusche, 1995, p. 10).

Dessa maneira, não se respeitava os alunos-adultos que participavam 
deste processo, pois, como já foi demonstrado, a educação de adul-
tos requer alguns cuidados em relação à metodologia e ao currículo 
especícos, que respeitem a sua população-alvo: adultos, com histórias 
de vidas, com anseios e projetos muito diferentes dos das crianças:

Circunstância que agrava esta desatenção às especicidades da-
quela educação, conforme depoimento de alguns professores que 
ainda hoje permanecem exercendo suas funções nos estabeleci-
mentos penais na forma de comissionamento, é a de que havia um 
acordo informal entre este quadro para deni-lo. O exercício da 
docência naquelas condições implicava graticação salarial, a títu-
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lo de periculosidade e insalubridade, que girava em torno de 30% 
dos vencimentos. Exercidos cinco anos na função, este percentual 
era incorporado ao salário, não mais podendo ser dele extraído. 
Assim, os professores que estavam próximos de se aposentarem, 
eram privilegiados nos comissionamentos, de forma a poder in-
corporar este adicional aos seus provimentos indenidamente 
(PortuGuês, 2001, p. 105).

Ademais desses dados, outros concorreram para diminuir a quali-
dade referente à educação de adultos presos. A falta de coordenação, 
o isolamento dos educadores, a ausência de trabalho coletivo, a não-
identicação com o trabalho contribuíram no sentido de não favorecer 
a construção de um programa de educação em que sua especicidade 
fosse respeitada.

Em 1979, os comissionamentos terminaram em todo o Estado. Com 
isso, interromperam-se as atividades escolares. Para superar o m das 
atividades escolares, buscaram-se alternativas, entre elas destacam-se o 
desvio de função dos funcionários do próprio sistema e a constituição de 
monitores-presos.

A primeira, como salientou Português (2001), mostrou-se “inviável”, 
tanto por não possuírem muitas vezes uma formação especíca quanto, 
talvez o fator mais contraditório: a fusão das “atividades educativas aos 
preceitos da gestão penitenciária de manutenção da ordem interna e 
controle da massa encarcerada” (PortuGuês, op. cit., p. 107).

Como segunda alternativa, foram selecionados presos para atuarem 
como educadores:

Esta prática advém do regime autoritário implantado em 1964, com 
a Lei de Segurança Nacional. A partir dela, inúmeros intelectuais e 
estudantes Universitários eram condenados à pena de reclusão por 
crimes políticos e cumpriam a sentença em meio a população con-
denada por crimes comuns (Id. Ibid.).

Historicamente, a Casa de Detenção de São Paulo foi um lugar 
onde a experiência educacional com monitores-presos teve excelentes 
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resultados. Uma experiência tão signicativa que até hoje se mantém 
com o auxílio de educadores-presos, em seu quadro de monitores de 
educação.

Frente a esses problemas e a outros, como carência de recursos ma-
teriais, didáticos e escolares, coube à FunaP a incumbência pela educa-
ção nos estabelecimentos penais de todo o Estado de São Paulo:

De inicio, a fundação proveu as escolas com materiais como caderno, 
lápis, caneta, borracha etc destinados aos adultos. Posteriormente, 
passou a contratar pessoal em caráter autônomo, com a denomina-
ção de monitores de educação, para o exercício de atividades docen-
tes (PortuGuês, 2001, p. 108).

Com o passar dos anos, os monitores contratados passaram a ser 
a maioria dentro dos estabelecimentos penais, sendo, então, a Fu-
naP a responsável pela contratação, formação e acompanhamento 
destes prossionais, cabendo a ela o dever de desvincular a prática 
educativa dos procedimentos disciplinares, tarefa esta difícil e nem 
sempre realizada com êxito, por causa da organização do sistema e 
da conuência de objetivos aos processos de transformação dos indi-
víduos: “Os professores eram contratados e imediatamente iniciavam 
o trabalho sem um mínimo de formação […]. Alguns tinham umas 
horas de formação e orientação, antes de começarem as atividades 
com os alunos” (leite, 1997, p. 50).

Sem investimento, sem projetos que possibilitem a formação dos mo-
nitores, torna-se impossível realizar um processo educativo diferenciado 
e que aconteça sem a inuência das imposições e dos objetivos da insti-
tuição penal:

Se olharmos o monitor, veremos que ele está lá somente para con-
trolar, evitando que o aluno saia daquilo que se espera dele. Neste 
caso, não encontramos a repressão com mais ênfase do que aquela 
que é necessária para poder trabalhar direito. Ela acaba sendo o úni-
co instrumento de trabalho pedagógico, permitindo o condiciona-
mento puro e simples (Pereira, 1993, p. 78).
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Diante de tais diculdades e armações, tornou-se urgente a cons-
tituição de uma rede escolar, no sentido de romper com o isolamento 
das unidades, garantindo, assim, princípios básicos de educação em 
todas as escolas. Ora, não possuir um projeto educativo, além de in-
viabilizar um programa que se diferencie dos demais, não respeitan-
do as especicidades da prisão, prejudica muito os alunos, sujeitos da 
educação. A existência de uma proposta pedagógica única em todas as 
escolas torna-se muito importante frente ao alto grau de rotatividade 
dos prisioneiros no sistema prisional: “A rotatividade dos alunos em 
sala de aula é muito grande, visto que eles são transferidos de presídio 
constantemente por razões de segurança e disciplina ou mesmo res-
pondendo à ordem de direitos concedidos – semi-aberto, por exemplo” 
(rusche, 1995, p. 17).

reconhecendo a “cela de aula”

Pouco a pouco vamos descobrindo o que é uma prisão. Lentamente, va-
mos entendendo que o mais importante é a manutenção do lema: vigiar e 
punir. Na prisão, o que mais preocupa é a segurança e a disciplina, e, en-
quanto houver ordem e os corpos estiverem vergados, a prisão estará bem.

Caminhando pelas galerias, pelos pavilhões, notamos espaços com 
signicados especícos, cercados por todo um emaranhado de símbo-
los, códigos, organizados por uma ordem preestabelecida. Existem ali 
dentro lugares que deverão ser evitados. O “seguro” é ao mesmo tempo 
um lugar de refúgio e de estigmatização. Ali, só estarão os presos que 
não poderão, por algum motivo, conviver com a massa carcerária; as-
sim, enquanto estiverem no “seguro”, distante do convívio com a massa, 
esperam preservar suas vidas, esperam resistir.

Continuamos nosso caminhar. As grades e os portões nos advertem 
que nesse espaço deveremos ser submissos, a arquitetura se impõe fa-
zendo de nós pequenos fragmentos; devemos ser pacientes e aguardar 
as ordens dos funcionários. Adentrar um presídio é saber que teremos 
nossas vontades e nossos desejos reprimidos. Só avançamos quando é 
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permitido. Só teremos acesso a espaços que não delatem os segredos 
da prisão.

Passo a passo, encontramos locais “menos agressivos”. No pátio é fácil 
nos depararmos com pessoas praticando algum tipo de atividade física ou 
realizando alguma tarefa referente à sua sobrevivência, às suas necessi-
dades diárias. Assim, é possível “ocupar o tempo”, a pena “parece” passar 
mais rápido, o ócio – pior castigo de quem se encontra preso – é deixado 
de lado. O importante, como dizem os presos, é ocupar a mente.

Existem ainda as salas destinadas aos funcionários, a ala destinada à 
enfermaria, à inclusão, as salas de atendimentos técnicos, o “raio” onde 
encontramos as atividades laborais – o trabalho – e, por mais estranho 
que possa parecer, nesse mundo que se descortina aos nossos olhos exis-
te também um espaço destinado à escola, o pavilhão escolar.

Digo estranho porque muitas pessoas não sabem que dentro de 
uma penitenciária possa existir uma escola. Eu mesmo fui vítima dessa 
“des-informação”, antes de conhecer a prisão. Até mesmo em conversas 
com os presos muitos revelaram que só caram sabendo que teriam a 
oportunidade de retomar seus estudos ou freqüentar uma escola pela 
primeira vez depois que chegaram a uma penitenciária.

A escola – e como conseqüência a educação escolar, nosso objeto de 
estudo – é tratada na maioria das vezes pelos funcionários como um lu-
gar secundário, não dão valor, acreditam que o preso não precisa estu-
dar – “malandro só procura a escola depois que vai preso”. Quando podem, 
dicultam o acesso dos alunos-presos até a sala de aula. Mesmo por mo-
tivos banais, podem de forma denitiva impedir que o aluno estude, in-
terferem de forma negativa na avaliação do ex-aluno, dicultando, dessa 
forma, a obtenção de um benefício. 

A progressão, ou seja, a transferência para um regime menos rigo-
roso, é determinada pelo juiz quando cumprido ao menos um sexto da 
pena no regime anterior e pelo mérito do preso (resultado da CTC):

O parecer da CTC (Comissão Técnica de Classicação) compõe o 
Prontuário Criminológico do prisioneiro subdividido em Dados 
de Observação Direta e Exames Técnicos. Os primeiros são re-
latórios relativamente padronizados, dos quais constam todos os 
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aspectos da vida do indivíduo na prisão: trabalho, escola, relação 
com familiares (quando das visitas nos nais de semana), parti-
cipação nas atividades culturais, de lazer, esportivas e religiosas, 
relação com os demais presos e com funcionários, apresentação 
pessoal, obediência ao regimento interno da unidade, cuidados 
com o patrimônio do Estado. Normalmente priorizam-se os as-
pectos disciplinares de sua conduta. São elaborados por cada um 
dos setores que organizam as respectivas atividades. Já os Exames 
Técnicos são compostos de: a) Exame Jurídico-Penal; b) Estudo 
Social; c) Exame Psicológico; d) Exame Psiquiátrico. Esses exa-
mes efetivam-se mediante a realização de uma série de testes e 
entrevistas com os prisioneiros no momento mesmo da avaliação.
A partir destas informações, a Comissão delibera acerca da reabilita-
ção dos prisioneiros (PortuGuês, 2001a, p. 370).

Para os presos, freqüentar a escola pode ser vantajoso ou não. Vanta-
joso por poderem car fora do raio, por encontrarem presos de outros 
raios, por entrarem em “contato” com a rua por meio do professor. As-
sim como, em outros momentos, que não são raros, a escola também 
pode não contribuir com nada, principalmente durante o pleito do be-
nefício, durante a elaboração dos laudos, muitos técnicos e até mesmo 
juízes desconsideram o fato de que o preso esteja estudando.

É comum ouvir de presos que freqüentam ou freqüentaram a escola 
que no momento da CTC os técnicos não deram nenhuma importância 
para o fato de freqüentarem a escola ou por terem concluído alguma 
etapa, algum curso, enquanto cumpriam suas penas. Entre os técnicos e 
até mesmo entre os juízes, encontramos alguns com a opinião de que a 
escola ajudaria somente no sentido de “qualicar o marginal”, tornando-
o mais esperto e, logo, mais perigoso.

Mesmo assim, sabendo que outras atividades trazem maiores e mais 
imediatos benefícios, como, por exemplo, a remição de pena por meio 
do trabalho e até mesmo uma remuneração, ainda que irrisória, muitos 
presos passam parte de suas penas estudando, freqüentando a sala (cela) 
de aula. Outros procuram conciliar de alguma forma as duas atividades. 
Dessa maneira, passam a maior parte do tempo fora do raio.
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Descrever a escola em um presídio requer alguns cuidados. Trazemos 
conosco uma imagem do que seja uma escola. A edicação, a sala do 
diretor, a sala dos professores, a cantina, a cozinha, o pátio, a quadra, os 
muros, as grades fazem parte da memória dos nossos dias de estudantes.

Em se tratando de uma escola de presídio, encontramos diferenças 
signicativas. Primeiro, será muito difícil encontrarmos a sala do dire-
tor de educação localizada no pavilhão destinado à escola. Em segundo 
lugar, o quadro de educadores é muito diferenciado. Encontramos hoje 
não só educadores que fazem parte do quadro da FunaP, como também 
educadores da rede pública (estadual e municipal) que desenvolvem na 
maioria dos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo programas 
de suplência (supletivo) do Ensino Fundamental. Além desses, encon-
tramos educadores que foram contratados pela Fundação Roberto Ma-
rinho que, após rmar um convênio com o Ministério da Justiça, passou 
a desenvolver a partir de 2001, por um período de 2 anos, o programa 
Telecurso 2000 em 20 estabelecimentos penais.A diversidade não pára 
por aí. Temos também monitores-presos e monitores-estagiários fazen-
do parte do quadro de educadores da FunaP.

Talvez, o mais importante seja apontar que a escola dentro de um 
presídio, no Estado de São Paulo, é gerenciada em parte pelo próprio 
estabelecimento penal, pois cabe aos funcionários do setor de educação 
garantirem o horário das aulas, o espaço adequado e a permissão para 
que os presos freqüentem o ambiente escolar. 

Destacamos que, a partir de 1999, a Secretaria de Administração Pe-
nitenciária (SAP) determinou a existência de um núcleo de educação em 
cada estabelecimento penal, denindo seu quadro de funcionários e dan-
do autonomia aos estabelecimentos penais para gerirem suas escolas.

Mesmo com essa determinação, continua sendo da FunaP a respon-
sabilidade pela organização das escolas (Programa de Educação) em to-
dos os estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, sendo, também, 
responsabilidade exclusiva da FunaP garantir a presença de educadores, 
seja por meio de seu quadro docente, seja pelas parcerias rmadas com 
outras instituições, bem como formular e garantir a metodologia de 
trabalho e os materiais necessários para a manutenção das escolas.
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Tendo estabelecido essas características, resta-nos ainda apontar ou-
tro elemento característico de uma escola dentro da prisão, o espaço 
físico. Enquanto imaginamos uma escola com sua arquitetura própria, 
em um presídio, por mais que se projete um espaço especíco para 
a implantação da escola, este espaço – o pavilhão escolar – não difere 
(estruturalmente) dos outros pavilhões. Sendo assim, a sala de aula não 
será mais do que uma “cela de estudo”, uma cela, digamos, onde en-
contramos lousa e carteiras. Por isso, ousamos chamar a sala de aula 
no interior de uma penitenciária de “cela de aula”. Não queremos, com 
isso, estigmatizar esse espaço. Acreditamos que se possa olhar a cela de 
aula em um sentido positivo. Será nesse espaço que ocorrerá o apren-
dizado escolar de maneira formal. Esse espaço terá para muitos presos 
um signicado especial. Para alguns, será a primeira oportunidade de 
aprender a ler e escrever; para outros, a chance de concluir os estudos 
e esboçar, assim, um futuro diferente.

Aqui, pelos limites deste texto, ficaremos detidos à descrição desse 
espaço, como também aproveitamos para expressar nosso sentimento 
sobre esse “lugar especíco”, sobre esse lugar que não pretende subjugar, 
domesticar ou disciplinar homens e mulheres que se encontram cum-
prindo pena de privação de liberdade, espaço onde não deve prevalecer 
a lógica da prisão, mas sim que quer ser um lugar que possibilite, de 
alguma maneira, àqueles que o freqüentam, que sejam a cada dia seres 
diferentes, que tenham a possibilidade, como humanos, de serem mais.

Reetir sobre a cela de aula só será possível se não esquecermos 
de alguns aspectos que são muito importantes. Ora, é nesse espaço 
que ocorrem “momentos privilegiados onde se processam o ensino e 
a aprendizagem, confronto de idéias entre professor e alunos, entre 
alunos e alunos, busca de aprimoramento de técnica para maior ra-
cionalização da transmissão de conceitos etc.” (novaski, 1986, p. 11). 
Quando, enm, pensamos sobre a cela (sala) de aula, temos a certeza de 
que ali ocorrerão processos educativos. Ora, o que é educar? Educação 
signica etimologicamente “levar de um lugar para o outro”. 

Será muito importante que os interlocutores que participem da cela 
(sala) de aula, professor–aluno e aluno–aluno, promovam o diálogo e, 
por meio dele, enriqueçam ainda mais suas informações.
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A cela de aula deverá ser um lugar onde predomine o sabor, ou seja, 
que o saber tenha sabor, mesmo que às vezes esse sabor seja amargo. Des-
sa maneira, essa “cela” cumprirá o seu papel, proporcionando experiên-
cias as mais diversas possíveis. Além disso, pode possibilitar aos presos-
alunos a garantia de sensações que outros lugares, dentro do presídio, de 
maneira alguma proporcionarão.

No espaço da “cela de aula” existe uma trégua entre os prisionei-
ros. As normas e regras do raio (local onde se encontram as celas e 
o pátio interno, espaços onde os prisioneiros convivem a maior parte 
do tempo) ganham maior tolerância. Existe respeito e, muitas vezes, 
as palavras ditas ali recebem uma conotação diferente, ou seja, existe 
uma disposição maior para serem toleradas. Nesse espaço, os presos, 
enquanto estão como alunos, sentem-se como se participassem de uma 
viagem pelo tempo, retornam ao passado, voltam à sala de aula que um 
dia freqüentaram, armando muitas vezes que “a gente até esquece que 
está na prisão”.

Essa diferença no comportamento cou evidente durante a nossa pes-
quisa. Nesse período, descobrimos que, estando a penitenciária dividi-
da entre duas facções – a Seita Satânica e o Comando Revolucionário 
Democrático Brasileiro (CRDB) –, o convívio entre os presos tinha se 
tornado tenso. Na penitenciária, a Seita Satânica estava presente em 
dois raios (Pavilhões), enquanto o CRDB tinha o controle apenas do 
raio 1. Dessa forma, não era mais possível aos prisioneiros de ambas as 
facções se encontrarem em locais comuns, como as ocinas e a escola. 
Caso houvesse por um acaso o encontro entre integrantes das facções 
rivais, na certa haveria confusão e até mesmo mortes.

Prova dessa rivalidade foi a suspensão do campeonato de futebol 
que ocorria entre todos os prisioneiros, ou seja, entre os três raios que 
compõem a penitenciária. A partir de junho de 2001, a penitenciária 
passou a ter dois torneios: um envolvendo os raios 2 e 3, onde estão 
os adeptos da Seita Satânica, e outro somente entre os prisioneiros do 
raio 1, membros do CRDB. Para nossa surpresa, tanto a escola como o 
pavilhão de trabalho foram decretados pelos prisioneiros como lugares 
de paz, visto que, com a rivalidade existente, o convívio nesses espaços 
seria impossível.
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Assim, já que os prisioneiros de ambas as facções queriam freqüentar 
esses espaços e a diretoria da penitenciária não permitiu que uma das 
facções se sobrepusesse sobre a outra, entre os prisioneiros houve um 
acordo e, por incrível que possa parecer, passados mais de seis meses, 
não há nenhuma ocorrência, tanto na escola quanto nas ocinas, que 
tivesse como origem a rivalidade entre os dois grupos.

Buscando, então, as imagens que os presos constroem em rela-
ção à “cela de aula”, certamente encontraremos um grande número de 
signicados. Estes serão “diretamente proporcionais à densidade afeti-
va com que este acontecimento for vivenciado” (novaski, 1986, p. 14). 
Armar a especicidade desta sala de aula e descobrir as contradições 
que estão no âmago desse espaço signica ter coragem para falar de li-
berdade onde a disciplina e a submissão imperam; é falar de autonomia 
onde não são os presos que determinam a sua rotina; é falar de esperan-
ça onde o tempo é marcado por pesadelos; é o lugar da ética contra toda 
uma estrutura de violência e corrupção; por m, é falar de boniteza 
(sobre a estética) onde as tintas perderam suas cores.

A cela de aula é um espaço privilegiado das relações educativo-
formais dentro do presídio. Nesse espaço, trava-se a disputa entre a 
condição atual  – homem preso – e uma possível condição futura – a li-
berdade. Principia como um cenário utópico. Por meio dela busca-se 
recuperar o tempo perdido, vislumbra-se um mundo, até o momento, 
inatingível. Com ela, criam-se possibilidades de comunicação com o 
mundo letrado. Códigos são aprendidos, decifrados. Nela, a leitura 
do mundo é renada. Por mais que façamos uma apologia da cela de 
aula, na realidade ela é uma grande metáfora. Uma ilusão temporária, 
uma ilha diante de um oceano de crueldade.

Por mais que queiramos, a “cela de aula” não esconde seu lado grotes-
co, disciplinador; ela não disfarça as suas grades. Nela, o professor pode 
ser a personicação do poder controlador. Esse espaço é conitante, 
sereno e perigoso. Um gesto descuidado, uma atitude qualquer, um 
momento de insensatez podem causar sérios comprometimentos. Sen-
do a cela de aula um lugar de aprendizagem para alguns, para outros não 
passará de um refúgio. Esconder-se ali da rotina da prisão é graticante, 
mesmo sabendo que a aula não dura mais do que duas horas. 
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Devemos pensar também sobre o tempo na cela de aula. Para quem 
está cumprindo pena de privação de liberdade, o tempo apresenta-se 
ora como inimigo, ora como aliado. Outro paradoxo do cativeiro. Quem 
quer que o tempo pare, quem deseja car escondido, refugiado por mais 
tempo na cela de aula, cria uma relação paradoxal com o tempo.

Desejar a liberdade, ir embora, resultará em um tempo menor de 
escola, de cela de aula. Mas quanto tempo dura a cela de aula? Dura o 
tempo da pena ou será a pena maior?

Entre aqueles que estão presos, o tempo surge como mais um algoz. 
O que signica fazer planos para daqui a cinco, dez ou quinze anos? No 
mínimo signica envelhecer junto com os sonhos:

Como conciliar a angústia da nitude (para a qual concorre sobre-
maneira uma noção de tempo voraz, o tempo que não pára) com 
o desejo mesmo de sua passagem, pois só ele fará sair pela porta 
da frente rumo à liberdade? Todos os valores momentaneamente se 
imbricam: a vida, a juventude, a liberdade, os projetos. Para quem 
tem 30 anos e vai cumprir outros 30, desejar que o tempo passe é 
desejar que a velhice chegue. Além do conito que isto suscita, outra 
questão decorre das penas altas: que projeto é possível de ser plane-
jado com tamanho intervalo de tempo? “Pensar bobagem”, no dizer 
dos próprios presos, é a locução que traduz tais reexões, e que 
conduzem, em alguns casos, a uma outra possibilidade: pensar a fuga, 
partir para a busca de prazeres imediatos (hassen, 1999, p. 154).

Em muitas conversas com os prisioneiros, notamos a existência de 
um lapso temporal durante o cumprimento da pena. É muito comum 
ouvir desses homens e mulheres relatos sobre o momento de estar no-
vamente em liberdade. São tantos desejos, tantas vontades, prazeres, e, 
nesse torvelinho de emoções e aspirações, o tempo parece não contar. 
As imagens do futuro se reportam às imagens do passado. O vigor físico, 
as relações, as amizades, o bairro, a cidade, os amores, tudo permanece 
intacto.
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Nesses relatos, o tempo não passa, pára. Esquecem, talvez não per-
cebam ou não queiram admitir que a idade avança, que o mundo se 
transforma ou é transformado:

Outra relação com o tempo é manifestada […] pelos presos – a idéia 
de voltar atrás. Um voltar no tempo diferente da reexão do idoso 
que muitas vezes quer apenas reviver o vivido. No caso do preso, a 
menção se faz no sentido de ter agido de modo diferente. E tanto 
vale a diferença que seria não ter cometido o crime, como aquela 
diferença que teria evitado a descoberta do crime. Isso evidente-
mente tem relação com o arrependimento. Aqueles que se dizem 
arrependidos se incluem no primeiro caso. Os demais gostariam de 
ter burlado as investigações que alimentaram os inquéritos (hassen, 
1999, pp. 154-155).

Portanto, a cela de aula está presente com suas contradições. Tanto 
pode esconder o tempo como pode alertar que a vida está passando.

E se a pena durar mais do que a “cela de aula”? Sabemos que, ao or-
ganizá-la partindo de um modelo formal de educação, encontraremos 
nela todo o ritual presente em qualquer sala de aula pertencente à mais 
distante escola. Existe o início e, com o início, prevemos o m, como, 
por exemplo, da própria pena de privação de liberdade. Talvez o que 
conforte o prisioneiro é saber que seu castigo é limitado, possui um 
tempo, um custo a ser pago e a ele não podemos acrescentar outros 
juros ou dividendos.

A cela de aula, seguindo o seu curso normal, estará moldada a partir 
de um tempo, um cronograma. Muitas vezes, este período escolar (al-
fabetização/telecurso) é menor do que o tempo da pena. E depois que 
o tempo da cela de aula acabar, o que os alunos farão?

Talvez devamos pensar esse espaço valendo-nos de uma outra pers-
pectiva. A “cela de aula” deve ser constituída e constituinte de um tem-
po “innito”. Nela, permanecerão as pessoas que desejarem permane-
cer, sem ter que a todo início de ano ou semestre rever tudo o que foi 
aprendido. Neste sentido, desejamos ousar, desejamos pensar um espa-
ço formal-informal, talvez um espaço simbiótico, uno e múltiplo, dialético, 
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capaz de congregar e gerir modelos até hoje considerados antagônicos, 
onde o “formal” esteja presente enquanto uma tradição cultural, neces-
sária para uma leitura crítica do mundo, e o informal compareça, rom-
pendo a rigidez e a monotonia, proporcionando tipos diversicados de 
aprendizagens neste espaço; o eterno retorno deve ser abolido. Poderão 
existir ciclos, porém nada impedirá que ali os mesmos homens e as 
mesmas mulheres possam a cada dia e a cada momento criar o novo.

Como sabemos, o aprendizado ocorre por múltiplos canais. A pró-
pria vida carcerária é um aprendizado, uma pedagogia. Não podemos 
nos esquecer de que esses homens e mulheres que freqüentam a cela 
de aula trazem consigo uma história. A “cela de aula”, por sua vez, não 
poderá nunca negligenciar, abafar, calar, reprimir ou negar esses fatos. A 
própria prisão apresenta toda uma organização, uma cultura própria que 
deve comparecer na cela de aula. O aprendizado é contínuo: aprende-se 
fora da prisão, antes de eles serem presos, durante a pena e depois de 
estarem livres. Talvez, só essas pessoas, só quem esteve preso aprenderá 
realmente os signicados da idéia de liberdade, que quando pergunta-
dos todos sabemos o que é, mas que não conseguimos explicar. É nesse 
espaço, é na cela de aula o lugar onde tudo isto poderá acontecer.

Podemos armar que a cela de aula é um lugar privilegiado. Ali, de-
senvolve-se uma modalidade especíca de educação. Esta especicidade 
não pode e nem deve ser negada:

Se as pessoas que trabalham com o preso pensam que ele poderia 
ser reeducado, eu rejeitaria esse conceito. Acho que o processo de 
educação é contínuo e não tem que se falar em recuperação, nem em 
reeducação. É o processo de educação que se modica na sua natu-
reza, na sua forma, mas continua sendo processo educativo sempre 
(mascellani, 1985, p. 151).

Armando a especicidade da cela de aula, não pretendemos discri-
minar a modalidade ou a natureza da educação ali desenvolvida. Quere-
mos reforçar que, sem considerarmos esse caráter especíco, jamais de-
senvolveremos um processo de aprendizagem com os homens presos:
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Cabe perguntar: como é que estas pessoas entram numa relação edu-
cativa, que não seja a relação do autoritarismo, da dominação e até 
do extermínio dos próprios sujeitos da educação? De que pedagogia 
se trata? De que pedagogia queremos falar? E quando pensamos em 
distinguir pedagogias, me parece importante apontar que pedagogia 
é esta, que tenta reintegrar o sujeito na sociedade, adaptá-lo às con-
dições dadas? (mascellani, 1985, p. 151).

conclusão

Desde o início deste artigo, tivemos a preocupação de contextualizar a 
escola que se situa dentro da prisão (a “cela de aula”), não só tendo em 
vista a estrutura de funcionamento da instituição penal, como também 
o universo mais amplo da própria educação como fenômeno histórico.

Em um primeiro olhar, houve a preocupação com a visão de quem 
está fora da prisão, mesmo sendo participante de seu dia-a-dia. É 
um olhar que deseja respeitar tanto as teorias pedagógicas como as 
referentes à instituição penal, já elaboradas ao longo da história, um 
olhar que procura interpretar os fatos, que pretende superar a postu-
ra ingênua, que não quer só olhar, mas que espera cooperar no sen-
tido de reparar, que busca contribuir para a construção, quem sabe, 
de um novo paradigma de educação em prisões, revelando os equí-
vocos, os fracassos e as formas de opressão de qualquer instituição 
total. Uma atitude modesta em relação aos limites para alcançar os 
objetivos propostos, mas conante de que qualquer transformação 
no âmbito dos presídios, em relação às suas escolas, nascerá conside-
rando-se a voz dos que ali se encontram cumprindo pena de privação 
de liberdade.

Dessa forma, analisamos a prisão, discorremos sobre seus métodos, 
suas técnicas, que foram se constituindo na história e que zeram dela 
o lugar, por excelência, de cumprimento de pena privativa de liberdade. 
A prisão, mesmo diante da denúncia sobre seu fracasso para a reabilita-
ção dos prisioneiros, ainda continua sendo considerada uma forma de 
controle e delimitação da criminalidade.
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Sendo o objetivo principal da prisão a reabilitação de homens e mu-
lheres presos, ela falha por subjugar, por anular, ou seja, por destruir o 
eu dessas pessoas. A reabilitação passa, então, a se referir muito mais a 
uma adaptação desses sujeitos-sujeitados às regras da prisão. Estar apto 
para retornar ao convívio social signica, na verdade, o aprendizado, 
por parte dos prisioneiros, das regras e normas que determinam o cha-
mado mundo do crime.

Nesse sentido, a educação surge como uma mediação no interior 
das prisões não só em relação ao processo de ensino-aprendizagem 
especíco, mas também para outras necessidades subjetivas dos prisio-
neiros. Será por meio dela, não como o único viés, mas como parte 
integrante de um processo maior, que ocorrerá a “transformação dos 
indivíduos”. Porém, enquanto ela servir aos interesses da instituição, 
precisaremos entender essa transformação muito mais como uma adap-
tação dos sujeitos às regras desse outro mundo: a prisão. Acreditar que 
a educação está exclusivamente a serviço dos interesses dominantes é 
negar que ela possa ser também potencializadora de transformações.

Para entendermos a educação como mediadora de transformações, 
precisamos estar atentos às suas ambigüidades, sermos críticos aos seus 
interesses, princípios e ns. A educação, como sabemos, tanto poderá 
ser um canal para a reprodução das normas e dos costumes que são 
hegemônicos em uma determinada sociedade quanto um meio im-
portante para transformação (e não adaptação), para a luta contra a 
opressão, como forma de resistência, enm, como “uma prática para 
a liberdade”.

Como dissemos, essa educação que está presente no interior das pri-
sões não poderá negar que ali os sujeitos que desejam dela participar são 
adultos e, além disso, estão cumprindo pena de privação de liberdade. 
Duas condições que interferem de maneira decisiva no planejamento de 
qualquer processo que se pretende caracterizar como educativo.

Se, durante a história da educação brasileira, a educação de adultos 
sofreu avanços e retrocessos, em alguns momentos atuando de modo 
crítico e, em outros, sendo ingênua, no interior das prisões do Estado 
de São Paulo esse processo não poderia ter sido diferente.
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Durante o período de constituição das escolas no interior dos estabele-
cimentos penais, notamos que, por muitas vezes, principalmente durante 
o início do processo de implantação, a educação prestou-se exclusivamen-
te aos objetivos da instituição. Com ela e a partir dela era utilizada como 
parte das técnicas de reabilitação, buscava-se transformar os indivíduos por 
seu intermédio.

Somente a partir de 1989 foi possível presenciar uma dinâmica dife-
rente, na qual a educação procurou, no embate diuturno, distanciar-se 
dos mecanismos de controle da prisão. Com isso, nos últimos 12 anos, 
no interior dos estabelecimentos penais do Estado de São Paulo, pro-
curou-se construir uma educação que correspondesse às necessidades 
daqueles que estão presos. Por isso, podemos caracterizá-la como uma 
educação de adultos presos, uma educação que não pretendia se prestar 
aos meios de controle e punição, mas que, estando nesse ambiente, le-
vasse em consideração as necessidades e os anseios de todos aqueles que 
freqüentam a “cela de aula”.

Especicidade esta que se constituiu a partir do momento em que 
a Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel (FunaP) assumiu 
essa tarefa, criando uma equipe de técnicos e monitores que reetisse 
com os prisioneiros as reais necessidades dessa educação, sendo estabe-
lecidos, no embate entre teoria e prática, os pilares, objetivos e princí-
pios do programa de educação, possibilitando constituir uma “rede es-
colar” que atende hoje aproximadamente 9 mil alunos, tanto nas classes 
de alfabetização quanto nas classes de supletivo do Ensino Fundamental. 
Uma educação necessária, frente aos números e carências referentes 
à educação escolar, num país como o nosso de capitalismo neoliberal, 
globalizado, com uma imensa e dramática exclusão social, conseqüen-
temente, com um crescimento da escalada da violência. Uma oportuni-
dade para todos aqueles que não conseguiram completar sua formação 
referente ao que chamamos de educação básica.

Por meio desta pesquisa pudemos concluir que o espaço da escola, 
a “cela de aula”, é um espaço diferente, quando comparado aos outros 
espaços que compõem a estrutura de um estabelecimento penal. Como 
armaram os prisioneiros, se no raio existe “maldade” e “as coisas ruins 
acontecem lá”, na “cela de aula”, pelo contrário, as relações que se es-



A educação escolar entre as grades

154

tabelecem são outras. O ambiente é melhor. Na fala dos prisioneiros, o 
ambiente escolar é um “ambiente bom”, “agradável”, “um ambiente de 
aprendizado”.

Para essa parcela de alunos entrevistados, a educação continua sendo 
importante em suas vidas, mesmo estando presos. Por ela e por meio 
dela buscam uma condição melhor. Esperam que, ao avançarem em seus 
estudos, poderão conseguir um “serviço”, um “emprego” e que, assim, 
possam mudar de vida, abandonar o outro mundo, “o mundo de lá”, o 
mundo do “raio”, o mundo do crime.

Mesmo a educação sendo considerada importante, na opinião dos 
prisioneiros que foram entrevistados, não podemos nos esquecer de 
que o trabalho nas prisões ainda é um grande concorrente da escola. 
No momento de escolher entre o trabalho e o estudo, sem hesitar, a 
maioria dos prisioneiros escolherá o trabalho. Se o trabalho fornece o 
alimento e a educação fornece o sentido, o alimento ainda é a necessi-
dade mais imediata, não só para os prisioneiros, mas para a maioria da 
população.

Como os próprios prisioneiros apontaram, uma solução para ter 
acesso ao trabalho e à escola seria conciliando o horário de trabalho 
com o horário escolar. Todavia, esse problema não estaria resolvido 
por completo, pois, por mais que fossem favorecidas aos prisioneiros 
sua participação e freqüência na escola, com certeza faltariam vagas, 
visto que em cada unidade prisional não existiria espaço, nem mes-
mo um quadro suciente de educadores para atender um aumento 
signicativo de prisioneiros interessados em estudar. Por meio da en-
trevista realizada, ainda, constatamos que a maioria dos prisioneiros 
exercia algum tipo de atividade prossional antes de serem presos e 
que, estando na rua, freqüentaram ao menos algumas séries iniciais 
dos bancos escolares.

Dessa forma, antes de considerarmos “estas pessoas errantes” como 
vagabundas e preguiçosas, precisaríamos analisar com maior profundi-
dade as verdadeiras causas da erupção da marginalidade e da violência 
na sociedade da periferia do capitalismo, evitando conclusões apressa-
das, que mais servem para misticar do que revelar a realidade.
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Para os prisioneiros que foram entrevistados na condição de alunos, 
a educação escolar continuava sendo importante. Porém, a maioria das 
respostas associou a idéia de educação às boas maneiras. Dessa forma, 
armaram que ao freqüentar a escola demonstraram que ali acredita-
vam receber uma “boa educação”. Para eles, é no espaço da “cela de aula” 
que aprenderão a se “comportar melhor”, “a serem educados”, enm, a 
terem uma boa educação. 

Em suas falas, foi interessante a posição assumida sobre a impor-
tância do que aprendem. Por um lado, os alunos que se referiram a 
algum conteúdo especíco, no geral deram muito mais importância ao 
fato de desejarem receber na escola as “noções” sobre as boas maneiras. 
Talvez pudéssemos interpretar esse dado considerando a necessidade 
que terão de se readaptar ao mundo novamente quando saírem. Por 
outro lado, além dessa concepção de educação com o signicado de 
“boas maneiras”, os alunos entrevistados do nível I apontaram também 
a importância da educação por proporcionar-lhes o aprendizado das 
primeiras letras. Dessa forma, ao aprenderem a ler e a escrever, crêem 
tornarem-se mais autônomos frente à massa carcerária, pois podem se 
comunicar com a “rua” por meio de cartas, sem dependerem de outros 
prisioneiros, que cobram, muitas vezes, tanto para escrever como para 
ler as correspondências. Já os alunos do nível II (supletivo) disseram 
que, além das boas maneiras, o conteúdo seria importante no momento 
da realização das provas de eliminação de matéria, pois seria por meio 
dele que conseguiriam o certicado de conclusão de curso.

Percebemos também que, durante as aulas, os prisioneiros apresenta-
vam uma visão conservadora sobre a educação. Para eles, professor bom 
é aquele que “enche a lousa de matérias”, sem perceberem que, muitas 
vezes, esse conteúdo nada tem a ver com suas necessidades em relação 
à determinada disciplina, que passa “muitas tarefas”, que “não permite 
muita conversa”. Estes dados explicam um pouco a resistência que de-
monstram quando lhes é proposta uma metodologia diferente, mais pro-
gressista. Isto não signica que os prisioneiros boicotem as propostas de 
trabalho feitas pelos monitores. Simplesmente, ao realizarem qualquer 
atividade que “fuja do padrão”, não a consideram como uma aula.



A educação escolar entre as grades

156

Como já apontamos, a escola no interior dos presídios é reconheci-
da pelos prisioneiros como um lugar especial, diferenciado. Ali, dizem 
eles, “recebemos educação” e podemos “discutir temas que não são discutidos 
no raio”. Assim, ao se envolverem na dinâmica da “cela de aula”, armam 
constantemente que o sentimento que prevalece é o de “estarem em outro 
lugar” e não em uma prisão.

Os próprios agentes penitenciários que trabalham na escola dizem 
que procuram tratar os prisioneiros “como alunos”. Armam que, por 
estarem num ambiente escolar, precisam “educar os presos” e por isso 
não podem agir como se estivessem trabalhando no raio ou na “tranca” 
(nos portões). Assim, ao se dirigirem aos prisioneiros, tratam-lhes por 
“reeducandos”, e nunca por “ladrões”, expressão esta comum de ser usa-
da pelos funcionários dentro da prisão. Armam também que, se preci-
so for, atuarão com maior rigidez, mas procuram, principalmente por 
meio do diálogo, resolver qualquer problema que possa acontecer. Tan-
to é diferente a postura desses funcionários perante os prisioneiros que 
armam que só na escola podem cumprimentá-los pelo nome (em vez 
de utilizarem para identicação o número da matrícula) e até mesmo 
por meio de um aperto de mãos, ato que no raio seria inadmissível.

Essa postura dos funcionários que trabalham na escola provoca al-
guns mal-entendidos em face de outros funcionários, como na relação 
entre os alunos (prisioneiros) e os prisioneiros que permanecem no 
raio. Para os outros funcionários (aqueles que não trabalham na esco-
la), o fato de haver essa relação de proximidade entre um guarda e um 
preso signica trair a conança da categoria, por isso é comum que os 
“guardas” (agentes de segurança) que atuam na escola sejam muitas ve-
zes desprezados pelos outros “guardas” que fazem parte do plantão.

Entre os prisioneiros que permanecem no raio também existe cer-
ta desconança para com os prisioneiros que estudam e que mantêm 
uma proximidade com os funcionários (no nosso caso, os funcionários 
da educação, mas poderia ser com qualquer outro funcionário). É co-
mum entenderem esse tipo de relação (aproximação entre prisioneiro 
e funcionário) como uma possibilidade de traição, alcagüetagem. Num 
espaço onde a “polícia e o ladrão” representam respectivamente o bem e 
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o mal, qualquer atitude, por mais simples que seja, mas que ameace ou 
dissolva esse maniqueísmo, seria interpretada com desconança.

Percebemos que, na escola, os prisioneiros são tratados de forma di-
ferente, são respeitados. Sua individualidade é garantida, porque ali dei-
xam de ser um número e são reconhecidos pelos nomes. Por outro lado, 
queremos insistir que a educação escolar, quando realizada no interior 
das prisões, precisa considerar a sua especicidade. Precisa reconhecer 
essa realidade cheia de códigos e normas como uma cultura própria. Os 
educadores que ali desenvolvem seu ofício precisarão ter clareza sobre 
a atividade que realizam, para que não sirvam aos interesses restritos da 
instituição, quais sejam, o controle e ajustamento dos indivíduos.

Enm, para esses homens, prisioneiros, uma “cela de aula” dentro 
da prisão é talvez a única oportunidade no sentido de avançarem e con-
cluírem seus estudos. Com certeza, para aqueles que decidiram estudar, 
a “cela de aula” faz falta, como também o faz para os trabalhadores que 
participam de projetos educacionais especícos para eles. 

Em face de todas as contingências sofridas pelas escolas, em geral, 
e pelas prisões, em particular, os alunos de ambas têm um valor de 
senso comum que a escola e seus ensinamentos são importantes para a 
melhoria de condição de vida, para sua realização como pessoa. Portan-
to, tanto alunos na condição de prisioneiros quanto alunos das escolas 
públicas e/ou particulares consideram a importância da escola, embora 
façam à escola uma crítica ingênua, de senso comum.

Enm, para que possamos oferecer um ensino de qualidade nas pri-
sões, faz-se necessário um maior investimento na formação de professo-
res com “competência técnica” especíca em cada disciplina, com condi-
ções reais de estabelecer conteúdos e organizá-los por meio de métodos 
ativos, de maneira que, mesmo com um número de aulas restrito, o 
que ao aluno-preso seja ensinado, ele realmente aprenda. Portanto, ele 
deveria adquirir alguma aprendizagem concreta nas disciplinas. Assim, 
a educação nos presídios, além de outras funções, segundo as necessi-
dades subjetivas dos prisioneiros, estaria cumprindo sua função social 
especíca: ensinar. Estaria oferecendo instrumentos básicos de apren-
dizagem que lhes permitissem aprofundá-los, em outras oportunidades, 
que lhes possibilitassem exercitar sua cidadania. 
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