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ApresentAção

Ser convidado pela organizadora Elenice Maria Cammarosano Onofre 
para apresentar A educação escolar entre as grades, por um lado, foi motivo 
de orgulho para um velho professor-pesquisador que tem voltado sua 
vida para procurar adquirir alguma consistência de análise sobre os pro-
cessos de exclusão escolar que se abatem sobre grande parte da popula-
ção escolar brasileira. Por outro lado, fui tomado por fortes apreensões 
em razão da temática geral da obra, na medida em que, embora interes-
sado e estudioso dos processos de exclusão que ocorrem nos sistemas 
de ensino, não sou um especialista sobre o sistema carcerário brasileiro, 
um dos eixos que “costuram” esta coletânea. 

Em todo caso, resolvi enfrentar a empreitada, especialmente em ra-
zão da perspectiva que os diferentes autores apresentam sobre a rela-
ção escola–prisão. Em outras palavras, debruçar-se sobre as políticas e 
os processos de escolarização que ocorrem no interior das instituições 
prisionais é, a meu juízo, ter de enfrentar a forma mais evidente da con-
tradição entre a formação e a desumanização do ser humano.

À primeira vista, poderíamos, simplesmente, considerar como pou-
co signicativo procurar entender como se desenvolvem os processos 
de escolarização – que, em suma, têm o objetivo de humanizar o ho-
mem – em diferentes âmbitos do sistema prisional, visto que o cárcere, 
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tal como está constituído no Brasil, não deixa espaço para qualquer pro-
posta humanizadora. 

Assim, os processos educacionais desenvolvidos nas prisões estariam 
fadados ao insucesso total, posto que as estruturas do sistema carcerá-
rio – autoritárias, desumanas e repressoras – não permitiriam qualquer 
espaço de formação dos detentos.

O que podemos retirar desse conjunto de textos é não exatamente 
o contrário, posto que, em geral, os autores constatam que o autori-
tarismo, a repressão e a desumanização são características fundamen-
tais das prisões em nosso país. A maior virtude dele, a meu modesto 
juízo, é, mesmo considerando todas essas limitações – que não podem 
ser negadas à custa de se perder a objetividade inerente aos processos 
de investigação –, de desvelar práticas, muitas vezes pequenas, locali-
zadas e aparentemente pouco relevantes, de resistência, de confronto 
(na maior parte das vezes, surdas mas concretas), de seres humanos 
que, colocados na situação mais opressora – a da privação da liberda-
de –, procuram dar desesperadamente algum signicado às suas vidas, 
mesmo em espaços sociais construídos, em última instância, para tirar 
deles qualquer sentido.

Cabe aqui, frente à armação anterior, uma ressalva. Pequenas, lo-
calizadas e pouco relevantes para quem? Para o aprimoramento do sis-
tema carcerário tenho convicção de que sim, pois que as injustiças e 
opressões do seu interior nada mais são do que a expressão mais escar-
rada das injustiças e opressões às quais é exposta a parcela mais miserá-
vel da população brasileira (que “coincidentemente” superlota as nossas 
cadeias, presídios e penitenciárias).

Mas, e para o próprio sujeito que está, concretamente, submetido 
a esse sistema injusto e desumano que quase nada oferece para a sua 
“ressocialização”? Para esse, sim, a escola da prisão é praticamente o 
único espaço em que ele pode se sentir como homem, em que a marca 
de “criminoso” pode ser amenizada.

Quer seja pela exposição de alguma experiência localizada, mas pro-
missora, quer pela análise de processos escolares estudados, quer pela 
voz de detentos-professores ou detentos-alunos, o que se vê são ho-
mens que continuam a enxergar na educação um espaço para não serem 
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somente “bandidos”, apesar de condenados e colocados em instituições 
que, em síntese, não fazem nada além de segregá-los.

Enm, embora cético quanto à ecácia que os processos de escola-
rização internos ao sistema prisional possam ter naquilo que se conven-
cionou denominar “ressocialização”, são leituras de textos como os que 
compõem esta coletânea que me ajudam a não perder a fé no homem. 
Não naqueles que, em determinados momentos históricos, assumem 
o poder político-institucional e respondem, na maior parte das vezes, 
aos interesses dos dominantes, mas aos “pés-rapados”, aos miseráveis 
que, apesar de todas as condições adversas de vida, continuam a busca 
incessante, e quiçá infrutífera, para se constituírem como “um pouco 
mais humanos”.

E, apesar de todo o insucesso, continuam, continuam, continuam… 
E isto não é pouco.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2007
José Geraldo Silveira Bueno

PUC (SP)





Fazer com que exista uma sociedade com um pouco mais de qualida-
de de vida é papel importante dos educadores, que têm como desao 
permanente discutir, rever, refazer o sentido histórico de inovação e 
humanização do progresso, assumindo a identidade de trabalhadores 
culturais, envolvidos na produção de uma memória histórica, e de su-
jeitos sociais que criam e recriam o espaço e a vida social.

Os problemas na área da educação são complexos e não existem 
respostas imediatas ou soluções rápidas para eles, o que justica a neces-
sidade de estudos, reexões e, especialmente, a formulação de projetos 
sociais e educacionais voltados para os excluídos, os marginais, os insatis-
feitos, os não-clientes, a maioria perdedora.

Como educadora participante de projetos que visam à melhoria da 
qualidade de vida dos excluídos da sociedade, tenho me dedicado a 
estudos voltados para a educação escolar no interior das prisões, visto 
que esta é considerada esforço residual no âmbito das políticas públicas 
para a população carcerária, embora apresente características seme-
lhantes às da população brasileira, constituída em sua maior parte de 
pobres e de pessoas pouco escolarizadas.

Escola da prisão
espaço de construção da identidade  
do homem aprisionado?

Elenice Maria Cammarosano Onofre *

* Doutora em Educação Escolar pela Unesp – Araraquara (SP). Docente do De-
partamento de Metodologia de Ensino da UFSCar – São Carlos (SP).
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Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos 
por modelos econômicos excludentes e privados de seus direitos fun-
damentais de vida. Ideologicamente, como os “pobres”, são jogados em 
um conito entre as necessidades básicas vitais e os centros de poder 
e decisão que as negam. São, com certeza, produtos da segregação e 
do desajuste social, da miséria e das drogas, do egoísmo e da perda de 
valores humanitários. Pela condição de presos, seus lugares na pirâmide 
social são reduzidos à categoria de “marginais”, “bandidos”, duplamente 
excluídos, massacrados, odiados. 

As prisões caracterizam-se como teias de relações sociais que pro-
movem violência e despersonalização dos indivíduos. Sua arquitetura e 
as rotinas a que os sentenciados são submetidos demonstram, por sua 
vez, um desrespeito aos direitos de qualquer ser humano e à vida. Nes-
te âmbito, acentuam-se os contrastes entre a teoria e a prática, entre 
os propósitos das políticas públicas penitenciárias e as corresponden-
tes práticas institucionais, delineando-se um grave obstáculo a qualquer 
proposta de reinserção social dos indivíduos condenados.

A arquitetura dos cárceres acentua a repressão, as ameaças, a de-
sumanidade, a falta de privacidade, a depressão, em síntese, o lado 
sombrio e subterrâneo da mente humana dominada pelo superego 
onipotente e severo. Nas celas lúgubres, úmidas e escuras, repete-se 
ininterruptamente a voz da condenação, da culpabilidade, da desumani-
dade. Essa arquitetura mostra que o indivíduo, uma vez condenado, não 
tendo alternativa de saídas segundo a lei, ali cumpre sua pena sem poder 
sair por sua própria vontade.

Ao serem analisados os aspectos arquitetônicos das prisões, estas 
são caracterizadas como instituições disciplinares, à base da vigilância, 
violência e punição. Dessa forma, dicilmente conseguirão compensar 
as carências do encarcerado em face do homem livre, oferecendo-lhe 
oportunidade para que tenha acesso à cultura e ao desenvolvimento de 
sua personalidade. 

Por isso,

[…] se a estada do internado é muito longa, pode ocorrer, caso ele 
volte para o mundo exterior, o que já foi denominado “descultura-



Escola da prisão: espaço de construção da identidade do homem aprisionado?

13

mento”, isto é, “destreinamento”, o que o torna temporariamente 
incapaz de enfrentar alguns aspectos de sua vida diária (GoFFman, 
1974, p. 23).

Há de se considerar, portanto, que a prisão como instituição fechada, 
tomando para si o encargo de aplicar técnicas corretivas sobre seus tu-
telados, buscando recompô-los segundo os pressupostos básicos da vida 
que lhes quer incutir, supõe a violência, porque acaba por desestruturá-
los física e psiquicamente.

Ao chegar à prisão, o sentenciado traz uma concepção de si mesmo 
formada ao longo de sua vivência no mundo doméstico. Neste momen-
to, ele é totalmente despido de seu referencial, pois ao entrar na prisão 
o sentenciado é desvinculado de todos os seus objetos pessoais, desde 
a roupa até os documentos. Aqueles sinais “clássicos” de pertencimento 
à sociedade são subtraídos: ao despir sua roupa e vestir o uniforme da 
instituição, o indivíduo começa a perder suas identicações anteriores 
para sujeitar-se aos parâmetros ditados pelas regras institucionais. 

O processo de admissão, para Goffman (1974), pode ser caracteri-
zado como uma despedida e um começo, e o ponto médio do processo 
pode ser marcado pela nudez. Evidentemente, o fato de sair de seu 
mundo doméstico exige uma perda de propriedade, o que é importan-
te, porque as pessoas atribuem sentimentos do eu àquilo que possuem. 
Contudo, a mais signicativa dessas posses talvez não seja física, mas o 
nome: qualquer que seja a maneira como é chamado, a perda do nome 
constitui uma grande mutilação do eu. 

A chegada do preso ao espaço prisional pressupõe, portanto, proces-
sos de admissão e testes de obediência, que podem ser desenvolvidos 
numa forma de iniciação e têm sido denominados “as boas-vindas”, nos 
quais a equipe dirigente ou os internados, ou os dois grupos, procu-
ram dar ao novato uma noção clara de sua situação. Recebe, por meio 
desse rito de passagem, as “regras da casa”, um conjunto relativamente 
explícito e formal de prescrições e proibições que expõe as principais 
exigências quanto à conduta do internado.

Analisando as prisões, Foucault (1987) aponta que elas possuem me-
canismos internos de repressão e punição que ultrapassam o castigo da 
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“alma”, investindo na regulação do corpo do detento pela coação esti-
mulada por uma educação total, reguladora de todos os movimentos do 
corpo. E, nesse sentido, além da privação da liberdade, elas executam 
uma transformação técnica dos indivíduos. 

A tecnologia política do corpo não é percebida nas instituições, por 
causa das diversas formas em que ela se cristaliza. Não sendo violenta 
ou explícita, é introduzida, segundo Foucault, como uma “microfísica 
do poder”, que se posiciona entre as instituições e os próprios corpos.

Visando a atingir o ideal de “ortopedia social”, em que a perma-
nente vigilância representa tática de ecácia, Foucault localiza na pri-
são um dos espaços sociais apropriados para produzir o “corpo dócil”, 
economicamente  produtivo, socialmente civilizado, politicamente dis-
ciplinado e culturalmente devotado à prática e às razões do Estado.

Dessa forma, considerando-se que vive à base de vigilância e pu-
nição, “desculturando-se”, como pode o homem encontrar signicado 
numa escola nesse espaço arquitetônico de violência, onde a rede de 
relações internas o despersonaliza e o anula? 

A prisionalização diculta os esforços em favor da ressocialização; 
além disso, em vez de devolver à liberdade indivíduos educados para a 
vida social, devolve para a sociedade delinqüentes mais perigosos, com 
elevado índice de possibilidade para a reincidência.

Diante dos dilemas e das contradições do ideal educativo e do real 
punitivo, de tantos fatores que obstaculizam a formação para a vida so-
cial em liberdade, longe das grades, cabe perguntar: o que pode fazer a 
educação escolar por trás das grades?

Segundo Gadotti (1993), a característica fundamental da pedagogia 
do educador em presídios é a contradição, é saber lidar com conitos, 
com riscos. Cabe a ele questionar de que maneira a educação escolar 
pode contribuir para modicar a prisão e o preso, para tornar a vida 
melhor e para contribuir com o processo de desprisionalização e de 
formação do homem preso.

Ottoboni (1984, p. 93) oferece uma pista aos interessados em edu-
cação dentro do sistema prisional:
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[…] somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe 
oferece uma amizade sincera, destas que não exigem compensações 
ou retorno, é que se inicia o processo de desalojamento das coisas 
más armazenadas em seu interior e a verdade começa a assumir o 
seu lugar, restaurando, paulatinamente, a autoconança, revitalizan-
do os seus próprios valores. Isso se chama libertação interior.

Não seriam, então, a educação escolar e os seus educadores uma 
possibilidade de libertação interior dos aprisionados?

Como diz Freire (1995, p. 96), “[…] a melhor armação para denir 
o alcance da prática educativa em face dos limites a que se submete é a 
seguinte: não podendo tudo, a prática educativa pode alguma coisa”. E 
ao se pensar na educação do homem preso, não se pode deixar de consi-
derar que o homem é inacabado, incompleto, que se constitui ao longo 
de sua existência e que tem a vocação de ser mais, o poder de fazer e 
refazer, criar e recriar (Freire, 1983).

O desafio e os caminhos percorridos

Apesar das contradições quanto à inserção da educação escolar nas pri-
sões, a intenção deste estudo é discutir até que ponto a educação escolar 
é um fator contributivo para a reabilitação do homem aprisionado.

Para entender a sociedade dos cativos, como esclarece Sykes (1999), 
é preciso estar sintonizado com a contradição e permanecer neutro, 
pois as realidades da detenção são multifacetadas; há de se ter presente 
que o signicado de qualquer situação é sempre um complexo de pon-
tos de vista, muitas vezes conitantes, e que é na divergência que se 
começam a ver os aspectos signicativos da estrutura social da prisão. 

Buscando uma postura de neutralidade e com a atenção voltada às 
contradições do espaço pesquisado, foram delimitados como sujeitos da 
pesquisa os alunos da escola de uma penitenciária masculina, no interior 
do Estado de São Paulo.

A preocupação central foi compreender como esses agentes vêem a 
escola, buscando uma representação singular da realidade, sem desvin-
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culá-la do contexto em que está inserida, até porque ele determina as 
ações que se desenvolvem no interior da escola.

Tendo em vista o contexto em que se realizou a pesquisa, torna-se 
relevante ressaltar que minha chegada, como pesquisadora, no espaço 
prisional, constituiu-se em um verdadeiro “ritual de passagem”, estando 
sujeita a olhares de interrogação e de intimidação. Fui acompanhada 
o tempo todo por pessoas que ali trabalhavam – especialmente por ser 
uma pesquisadora em um espaço masculino. 

Estava presente uma realidade em que se entrecruzam o “visto” e o 
“lido”, o visível e o enunciável. Descortinava-se, portanto, um espaço 
de pesquisa em que seria preciso vivenciar momentos de contradição 
entre o dito e o feito, de regras rígidas e verticalizadas, mas que per-
mitiriam desenvolver a habilidade de escuta e de observação apurada às 
entrelinhas.

Em razão das peculiaridades da temática escolhida, foi utilizado o 
estudo de caso como metodologia de trabalho, entendido como uma 
“investigação sistemática de uma instância especíca” (nisbett & Watt, 
1978, p. 5).

Nesse sentido, o estudo enfatiza a importância de contextualizar as 
informações e situações retratadas, apoiando-se no pressuposto de que 
a realidade é complexa e os fenômenos são historicamente determina-
dos, buscando-se considerar as possíveis variáveis associadas ao fenôme-
no estudado, sempre com a atenção voltada às dimensões que fossem 
emergindo ao longo do estudo.

Em relação aos alunos, foi usado, para selecionar os sujeitos de pes-
quisa, o processo de amostragem, sendo selecionados inicialmente 50 
(cinqüenta) sujeitos, com inclusão em 1998, idade entre 20 e 30 anos 
e com famílias consideradas desestruturadas. Optei pelo ano de 1998 
pelo fato de os sujeitos serem recém-incluídos, mas que já haviam tido 
a oportunidade de se matricular e estavam freqüentando a escola; e 
pela idade de 20 a 30 anos, de famílias tidas como desestruturadas, por 
serem dados predominantes na população dessa penitenciária.

Dos 50 sujeitos selecionados, apenas 18 puderam ser entrevistados, 
embora as conversas tenham sido agendadas com antecedência. Os de-
mais sujeitos não participaram das entrevistas por diversos motivos: por 
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estarem no hospital, terem sido excluídos (ido para outros presídios), 
estarem em trânsito (encaminhados a outras comarcas para responderem 
processos) ou incomunicáveis no pavilhão E (local para onde são encami-
nhados quando cometem faltas graves).

Isto demonstra a diculdade encontrada na coleta de dados, mesmo 
porque o sujeito selecionado para entrevista pode, de um dia para o 
outro, não estar mais no presídio. Há uma mobilidade interna muito 
grande, o que diculta o contato com os mesmos sujeitos selecionados 
durante um período de tempo muito longo.

O perl dos alunos foi traçado com dados retirados dos Boletins de 
Inclusão dos 50 sujeitos selecionados. Desses, 18 foram entrevistados, 
com um roteiro de questões que permitiu a coleta das informações 
buscadas, tendo em vista os objetivos propostos.

As entrevistas ocorreram em diversos momentos, e o roteiro era 
organizado com base nas informações anteriormente obtidas, enrique-
cendo-se e aprofundando-se à medida que a leitura da literatura apon-
tava novas indagações e reexões. Ao mesmo tempo, foram realizadas 
anotações em diários de campo, em que houve a preocupação de enfa-
tizar observações do cotidiano prisional e de fatos que ocorreram em 
momentos anteriores e posteriores às conversas com os alunos, o que 
permitiu organizar um material de consulta para análise dos dados.

A entrevista semi-estruturada foi escolhida porque oferece as perspec-
tivas para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade neces-
sárias, respeitando-se os horários estipulados, cumprindo os acordos com 
suas conveniências e garantindo o sigilo das informações obtidas.

O foco de análise apresentado neste estudo emergiu dos dados co-
letados nos Boletins de Inclusão, observações do cotidiano, conversas 
informais e entrevistas com os alunos da escola da penitenciária.

Significado da escola da prisão para os alunos

A sociedade dos prisioneiros não é só sicamente comprimida, mas 
também psicologicamente, visto que eles vivem em uma intimidade 
forçada, na qual o comportamento de cada homem está sujeito tan-
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to à inspeção constante dos colegas cativos quanto à vigilância dos ad-
ministradores. Como esclarece Sykes (1999), ao chegar à prisão, seus 
direitos civis são tirados e ele veste um uniforme. Desse modo, entra 
pobre na instituição, em termos materiais, e recebe alguns objetos que 
o colocarão acima da linha da mera necessidade. Ele é, portanto, um 
objeto semi-humano, um organismo com um número.

A prisão subjuga o detento ao comando de uma estrutura autoritária 
e de uma rígida rotina. O controle sobre os indivíduos é exercido de 
maneira ininterrupta, regulando todos os momentos de sua vida, o que 
os leva a assimilar, em maior ou menor grau, a cultura carcerária.

As atividades diárias são programadas rigorosamente, segundo re-
gras superiores, e orientadas para realizar o m ocial da instituição. O 
aprisionado sofre, portanto, uma deterioração de sua identidade, em 
que lhe é forjada uma nova. Isso implica a desadaptação da vida livre e 
a adaptação aos padrões e procedimentos impostos pela instituição. No 
cotidiano, com os companheiros, guardas e funcionários, constrói uma 
experiência dentro dos padrões de vida do encarceramento. A própria 
inexpressividade facial, aliada à gíria, permite ao aprisionado manipular 
aspectos da situação e se comunicar com os outros, sem que os guardas 
se dêem conta do que está acontecendo. Ninguém lhe ensina o código 
não-escrito, sendo a cautela imprescindível ao convívio. Em suas ações 
cotidianas, ele sabe a quem deve obedecer – vê, ouve e tem conheci-
mento –, mas é sábio, em muitos momentos, não falar.

Para “proteger-se”, o indivíduo assume posturas e discursos que dele 
se esperam, driblando valores e normas, usando máscaras, resistindo si-
lenciosamente, buscando o confronto para sobreviver. Seus depoimentos 
expressam conformismo e resistência, mas “é a maneira que encontram 
para sobreviver às imposições do sistema” (teixeira, 1988, p. 183).

Vale lembrar que a máscara e a duplicidade são meios de proteção 
contra todas as formas absolutizáveis, permitindo que a vida cotidiana 
seja aceita, sem que haja, para isso, grande dispêndio de energia no com-
bate aos poderes constituídos. A máscara oferece um refúgio bastante 
seguro: permite o existir e propicia, fazendo como todo o mundo faz, o 
esconder-se. A duplicidade vai se valer da astúcia e do silêncio enquanto 
meios para criar um espaço e um tempo fantásticos no cotidiano, o que 
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torna possível, por sua vez, a resistência e a permanência da sociabili-
dade: “Para não ser quebrado, para não ser rejeitado, se participa, se é 
submisso, mas ao mesmo tempo, essa participação é perversa, sempre 
aleatória e perigosa” (teixeira, 1990, p. 148).

A autora procura mostrar o que chama de “identidade de camaleão” 
do homem, que “não pode ser vista como sinal de fraqueza ou de frou-
xidão, mas de sua força, pois é por meio da camuagem, da máscara, 
que ele consegue resistir e sobreviver” (Id. Ibid.). Assim, os indivídu-
os punidos preservam-se como sujeitos e buscam, na resistência, mos-
trar-se plenamente subjugados aos valores da instituição. Conseguem, 
a despeito das longas condenações e dos rigorosos meios de controle 
utilizados pela instituição penitenciária, manter a identidade, os valores 
de origem, a perspectiva de vida e de liberdade. Sua sobrevivência de-
pende de sua capacidade de dissimular, mentir e conter-se. Por isso são 
comuns, em suas falas, avaliações positivas do trabalho, das atividades 
de que participam e da própria escola.

Nesse sentido, a freqüência às atividades escolares justica desde o 
desejo de aprender, de buscar passatempo, até a busca de um parecer 
positivo nos exames criminológicos que possibilite a sua saída da prisão. 
Mesmo não tendo consciência da função histórica da escola e de seu 
papel na construção da cidadania, seu objetivo, ao freqüentá-la, é “acatar 
as regras da casa”, visando a buscar todas as alternativas possíveis para 
abreviar sua estada na unidade prisional ou a conseguir benefícios e ser 
encaminhado para os presídios semi-abertos.

Diante desse contexto, cabe indagar: o que faz a escola dentro do 
sistema prisional? Que papéis podem desempenhar os educadores den-
tro desse espaço?

As respostas dos presos, em relação à busca pela escola e ao valor 
que dão a ela, diferem entre si. Em algumas respostas, o signicado 
da escola se restringe à ocupação do tempo e da mente com “coisas 
boas”; em outras, a escola é vista como possibilidade de melhoria de 
vida quando em liberdade; e há, ainda, aqueles que não acreditam no 
valor da instituição escolar. Existe entre os aprisionados um sentimento 
de tempo perdido, destruído ou tirado de suas vidas, e que pode se 
congurar como o motivo que os leva à escola. A volta à sala de aula 
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oferece a muitos deles a possibilidade de poder sair da cela, distrair a 
mente e ocupar seu tempo com coisas úteis.

Quando se referem à escola como espaço onde ocupam a mente 
com coisas boas e preenchem o tempo ocioso, pode-se atentar para a 
falta de atividades para os presos. Ora, é preciso ter presente que os 
criminosos são colocados na prisão não para punição, mas como puni-
ção. Não precisam, no dizer de Sykes (1999), ser agredidos física ou 
mentalmente, além da dor envolvida no próprio connamento. Eles 
não estão ali para serem punidos, pois o muro já é a segregação e o cas-
tigo. A escola, portanto, além de ser uma ocupação, proporciona-lhes 
a possibilidade de se relacionarem com o mundo externo. Ali, eles têm 
contato com práticas e opiniões externas às do mundo prisional, que é 
carregado de símbolos relacionados ao mundo do crime.

Nesse sentido, estão colocando a escola como alternativa de ocu-
pação da mente com “coisas boas”. Trata-se de uma forma de resistir às 
pressões que o sistema penitenciário exerce sobre os indivíduos e que 
acabam reforçando a prática do crime, em vez de ajudá-los a reintegra-
rem-se socialmente.

O isolamento é a forma mais marcante de privação da liberdade na 
prisão, representando uma rejeição moral deliberada pela comunida-
de. Embora seja advogado por parte da equipe dirigente como “medida 
terapêutica”, para o preso signica punição que agrava sua angústia e o 
sofrimento que vem arrastando por passagens anteriores nos estabele-
cimentos penais (adorno & bordini, 1991).

Por outro lado, a vigilância pertinaz e o controle de todos os seus 
atos registrados pelos funcionários impõem a ele um estado constante 
de alerta. Convivendo em tais circunstâncias, o aprisionado aponta a 
escola como um espaço onde se sente mais livre, onde conversa com 
os colegas de todos os pavilhões e com os professores, em quem cona. 
As dores da detenção não se limitam à perda da liberdade física; são 
acrescidas das frustrações e privações que estão presentes na retirada da 
liberdade. Tal retirada provoca, no aprisionado, ansiedade e insegurança, 
pois ele sabe que, mais cedo ou mais tarde, será testado por seus com-
panheiros. Nesse sentido, aponta a sala de aula como local onde pode 
se sentir seguro.
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O isolamento também provoca nos detentos um sentimento de de-
satualização. Isso os leva, às vezes, a acreditar que a escola os mante-
rá atualizados e informados em relação às mudanças que ocorrem no 
mundo externo. Além disso, produz no indivíduo a sensação de perdas 
pessoais, como explicita Goffman (1974) quando observa que o encar-
cerado passa por um processo de descaracterização de sua identidade 
adquirida anteriormente nas relações com a família, amigos e institui-
ções religiosas, educacionais, prossionais. Assim, buscar a escola para 
ampliar conhecimentos é uma maneira de resistir ao processo de perdas 
a que a prisão submete o indivíduo.

A resposta mais freqüente dos entrevistados, em relação ao signicado 
da escola, está relacionada à oportunidade de aprendizado da leitura e 
escrita para os não-alfabetizados, que são os mais freqüentes, os que 
mais valorizam a escola e os que apresentam a menor porcentagem de 
evasão. 

Ler e escrever na prisão é fundamental, pois não ter essas qualida-
des implica dependência do companheiro. É com esses conhecimentos 
que os detentos podem escrever e ler cartas, bilhetes e acompanhar o 
desenrolar de seus processos criminais, e isso signica ter mais liberda-
de, autonomia e privacidade, até porque quem não sabe pede, e quem 
pede, deve. Na prisão até favor é dívida, e dívida é risco de vida, como 
esclarece Leite (1997, p. 77).

Outro dado relevante apontado pelos alunos é a possibilidade de 
acompanhamento dos próprios processos criminais. No dizer deles, é 
preciso car atento, porque a justiça não se preocupa com eles, e o 
cumprimento da pena sempre vai além do determinado no momento 
da condenação. Nesse sentido, de posse da leitura e da escrita, buscam 
lutar para ter seus direitos respeitados. A escola na prisão é apontada 
pelo aluno como um espaço fundamental para que possa fazer valer seu 
direito à cidadania, e a aprendizagem da leitura e da escrita permanece 
essencial para que seja adquirido o mínimo de autonomia.

Em relação ao signicado da escola para o aluno, é preciso, também, 
que sejam destacadas, de acordo com os depoimentos, as expectativas 
que demonstram em relação ao acesso aos conhecimentos e melho-
rias das condições de vida, quando em liberdade. Do ponto de vista da 
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aprendizagem, os objetivos da escola são mais concretos e reais, pois 
uns querem aprender a ler, escrever e calcular, outros buscam aperfei-
çoar, aprofundar e ampliar seus conhecimentos. Essa visão não é muito 
diferente da análise feita por Mello (1987, p. 78), quando arma que 
“[…] é ensinando a ler, escrever, calcular, falar, e transmitindo conhecimen-
tos básicos do mundo físico e social, que a educação escolar poderá ser 
útil às camadas populares”.

Para a autora, ainda, os alunos-presos, assim como as camadas po-
pulares, vêem a educação como “[…] forma de melhorar de vida, pela 
possibilidade que nela distinguem de obterem melhor emprego e de 
participarem da cultura letrada” (mello, op. cit., p. 77).

Essa expectativa é ainda maior nos homens encarcerados, pois, além 
de pobres, são presos. A educação não pode ser considerada “toda-
poderosa”, mas é preciso ter o cuidado de não cultivar o pessimismo, 
achando que a educação nada pode. Como arma Santos (2002, p. 105), 
“faz parte do imaginário dos detentos a expectativa de ter acesso aos 
conhecimentos acumulados, via escola, e isso não sofre variação se essa 
instituição está dentro ou fora de uma prisão”.

É possível concluir, então, que a escola no presídio guarda 
especicidades que a diferenciam de outros espaços e que a sociedade 
dos cativos mantém expectativas em relação à instituição escolar quanto 
à aquisição de conhecimentos e ao preparo para o convívio social.

Em seus depoimentos, os detentos apontaram a importância da 
instituição escolar, local onde podem aproveitar o tempo para adqui-
rir conhecimentos e onde se reúnem e podem fazer novas amizades, 
convivendo com outras pessoas, o que favorece o companheirismo. É 
importante esclarecer que a escola é um dos poucos lugares onde se 
encontram os aprisionados de todos os pavilhões. Assim, mesmo levan-
do em consideração que o espaço carcerário é limitado e prejudicial 
ao processo educativo, há uma contribuição no fato de ir à escola em 
companhia de outras pessoas.

Os depoimentos revelam, também, que a freqüência na escola é uma 
possibilidade de ascenderem socialmente. Há referências à educação es-
colar como possibilidade de galgar posições sociais diferentes das que 
ocupavam anteriormente à prisão.
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Brant (1997) assinala que os presos se integram muito cedo ao mer-
cado de trabalho e que a prisão, em muitos casos, interrompeu a escola-
rização dos que ainda estudavam. Nesse sentido, o período de passagem 
pelos bancos escolares na prisão não é destituído de utilidade. 

Há de se pensar, portanto, em uma educação que seja capaz de in-
corporar, em seu processo pedagógico, o desenvolvimento de ações de 
conhecimento que levem o indivíduo a: primeiro, conhecer o mundo; e, 
segundo, conhecer-se como sujeito capaz de agir nesse mundo e trans-
formá-lo. 

Mesmo havendo elementos comuns à educação pensada para os que 
estão em liberdade, na prisão existem aqueles que lhe são próprios. 
Nela, o papel da educação é mais amplo, pois permite a liberdade e a 
esperança de transformação da realidade primitiva do mundo prisio-
nal. E, nessa medida, a educação no presídio estará sempre preocupada 
com a promoção humana, procurando “[…] tornar o homem cada vez 
mais capaz de conhecer os elementos de sua situação para intervir nela, 
transformando-a no sentido de uma ampliação da liberdade, da comuni-
cação e da colaboração entre os homens” (saviani, 1980, p. 41).

Assim, para os que estão presos, a liberdade é a grande expectativa 
de vida, objetivo, sonho e motivação maior para sua existência. Tudo 
gira em torno dela: estudo, trabalho, oração, aceitação das grades. Se-
gundo Gadotti (1993, p. 134), “a liberdade é a única força que move o 
preso”. E essa é uma realidade que não pode ser ignorada pelos educa-
dores de presídios, mesmo considerando que a educação não pode ser 
tudo e que não devemos esperar da escola aquilo que ela não pode e 
talvez não deva dar. 

Para o autor, ainda, a transmissão de conhecimentos e, conseqüente-
mente, a aprendizagem acontecem simultaneamente com a compreen-
são e valorização das pessoas envolvidas no processo educativo, seja fora 
ou dentro da prisão, pois deve haver um entrelaçamento entre educação 
e vida.

Pensar a educação escolar no presídio signica, nesse sentido, reetir 
sobre sua contribuição para a vida dos encarcerados e da sociedade em 
geral, por meio da aprendizagem participativa e da convivência funda-
mentada na valorização e no desenvolvimento do outro e de si mesmo. 
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Signica, ainda, pensar uma educação escolar capaz de fazer do preso 
um homem “[…] informado e participante do mundo em que vive, ad-
quirindo consciência crítica que favorece a capacidade de questionar e 
problematizar o mundo, condição necessária para a prática social trans-
formadora” (mello, 1987, p. 90).

No entanto, o ambiente prisional é contraditório, a começar por sua 
arquitetura, que separa, esconde, afasta o condenado da sociedade, pu-
nindo-o e vigiando-o, enquanto fala de educação e reinserção social. O 
cotidiano das prisões mostra um ambiente carcerário, com seus valores, 
regras e práticas, como obstáculo à educação para a vida social livre, ao 
objetivo ressocializador da pena. Os meios contradizem os ns, levando 
a desconar, a duvidar de que se mandem pessoas à prisão para serem 
educadas. De todas as tarefas que a prisão deve executar, nenhuma é 
mais ambígua que a de transformar criminosos em não-criminosos, pois 
os meios para atingi-la permanecem incertos. E jamais serão educadas, 
enquanto a instituição funcionar apenas como instrumento punitivo da 
justiça criminal (PlayFair & sinGton, 1969, p. 48).

Caso se considere o espaço físico das prisões, cujas muralhas são a 
materialização da separação entre a comunidade livre e os presos, ser-
vindo como barreira para impedir as fugas, mas também como símbolo 
da rejeição das sociedades, de acordo com o estudo de Sykes (1999), 
ca difícil pensar em implantar, em seu interior, uma proposta de edu-
cação que busque possibilitar ao educando preso acesso à educação e 
cultura de forma crítica e criativa, desenvolvendo suas potencialidades 
e preparando-o para o exercício pleno da cidadania. 

Fica explícito, portanto, o paradoxo que se observa: de que modo 
o processo educativo pode ganhar caráter participativo, respeitando as 
formas de sentir e pensar do aprisionado, buscando atingir suas expec-
tativas de vida para quando em liberdade?

O espaço escolar, ainda que localizado em um ambiente repressor 
e de isolamento, deve pautar-se na produção de conhecimento, de es-
tudo, de estabelecimento de vínculos, de participação, como defende 
Rusche (1995), ou é mais um dos elementos que Foucault (1987) cha-
ma de “técnica penitenciária”?
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Finalizando o texto… Em busca de caminhos…

O que se conhece da questão penitenciária no Brasil é um cenário de 
impasses e dilemas crônicos. Há uma realidade da qual não se pode fugir, 
mas é preciso buscar caminhos para o repensar da melhoria das institui-
ções penais.

Para tanto, é preciso desmascarar alguns mitos sobre os riscos de se 
lidar com a população sentenciada, pois atrás desses mitos está o ceti-
cismo e a postura elitista de administradores dessas organizações, que, 
por se constituírem em donos do saber “especializado”, desqualicam 
qualquer proposta de mudança.

Quaisquer que sejam os papéis possíveis apontados para a esco-
la – preencher o tempo, distrair a mente, sair das celas, conquistar be-
nefícios jurídicos, aprender a ler, escrever e fazer contas, ser aprovado 
nas provas –, ela é percebida pelos alunos como algo positivo dentro da 
penitenciária. É um lugar onde vivem experiências numa situação de 
interação, em que existe a possibilidade de respeito mútuo, de troca e 
cooperação, o que contribui para que a pena possa ser vivida de maneira 
mais humana.

A troca de experiências com o professor e com os outros alunos 
leva-os a um convívio que não é movido pelo ódio, pela vingança ou 
rejeição. A escola é um espaço onde as tensões se mostram aliviadas, o 
que justica sua existência e seu papel na ressocialização do aprisionado. 
Inserida numa ordem que “funciona pelo avesso”, oferece ao homem 
preso a possibilidade de resgatar ou aprender uma outra forma de se re-
lacionar, diferente das relações habituais do cárcere, contribuindo para 
a desconstrução da identidade de criminoso.

Na escola, o aluno adquire um capital que não é roubado, exercitando 
outro modo de ser ao se relacionar afetivamente com o professor. Na 
medida em que a escola o acolhe, ele passa a pertencer a um lugar. Esse 
pertencimento lhe oferece a possibilidade de aprender outra postura e, 
quiçá, um conteúdo ou uma habilidade que se constitua em forma de 
emancipação.
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Nenhuma proposta que envolva compartilhar, interagir, intersubje-
tivar é simples, porém pode resgatar, em uma instituição que “funciona 
pelo avesso”, a função primeira da escola: mediar saberes, culturas e a 
realidade.

Sendo a escola ponto de encontro dos diferentes pavilhões, representa 
um campo de interação de diferentes concepções de mundo. É nesse 
espaço que o professor coloca suas intenções de modicar atitudes, ca-
pacidades e idéias – é, portanto, um local de possível manifestação do 
comportamento transformador. O conhecimento é trazido pelo afetivo, 
o aluno aprende bem o que lhe causa interesse, numa atmosfera de aula 
que lhe parece segura, com um professor que sabe criar anidades.

Embora esteja em um espaço repressivo, o professor mantém na sala 
de aula a valorização da dimensão social e afetiva no relacionamento 
com os alunos, uma vez que a riqueza da relação pedagógica fundamen-
ta-se, independentemente do espaço em que a escola esteja inserida, 
nas “formas dialógicas de interação”.

Há de se considerar, pois, que, sendo o processo de educação contí-
nuo, é preciso repensar o signicado dado à “reeducação” do aprisiona-
do. Trata-se de um processo de educação que se modica em sua nature-
za, em sua forma, mas que continua sendo, sempre, processo educativo. 
Da mesma maneira, como pensar a “ressocialização” em uma população 
na qual o processo de socialização foi incompleto? Como arma Ador-
no (1991), parte das crianças brasileiras praticamente foi criada na rua, 
afastada da família e da escola, ingressando no mercado de trabalho em 
condições desfavoráveis. Passando por um processo de formação de 
identidade sem o mínimo de apoio, essas crianças acabam, muitas vezes, 
caindo na delinqüência. São pessoas capazes de ter compromisso, coo-
peração, energia produtiva, não no sentido da ordem, mas no da crimi-
nalidade, e isso porque foram marginalizadas de sua cidadania, afastadas 
progressivamente dela e de seu direito de pertencer a uma sociedade. 
Inseriram-se no contexto da criminalidade por falta de acesso a outros 
contextos. Banidas dessa sociedade e incluídas na “sociedade dos cati-
vos”, caracterizada como “universidade do crime”, onde o preso “entra 
minhoca e sai cascavel”, como retornarão à sociedade?
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A escola, visto ser apontada como local de comunicação, de inte-
rações pessoais, onde o aprisionado pode se mostrar sem máscaras, 
agura-se, portanto, como oportunidade de socialização, na medida em 
que oferece ao aluno outras possibilidades referenciais de construção 
de sua identidade e de resgate da cidadania perdida.
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como muitos outros Países no mundo Ocidental, o Brasil vem apre-
sentando, nos últimos anos, taxas crescentes de encarceramento. Hoje 
somos o quarto país que mais encarcera no mundo, estamos atrás so-
mente da China, Estados Unidos e Rússia. O número cada vez maior 
de indivíduos reclusos tem sido acompanhado de um crescente sucate-
amento do sistema prisional e, conseqüentemente, das condições mí-
nimas adequadas que atendam aos requisitos da tutela de presos ou de 
cumprimento de penas nos termos das exigências legais e institucionais 
estabelecidas em convenções internacionais . 

Em virtude do décit de número vagas das prisões, de suas precárias 
condições de habitabilidade e da falta de programas de assistência mé-
dica, psicológica, social, educacional e jurídica, constantes movimentos 
de resistência e revolta por parte dos presos têm ocasionado a destrui-
ção de instalações e equipamentos, a morte de policiais, funcionários 
e presos, bem como têm exacerbado os sentimentos de insegurança e 
medo na população urbana. 

O sistema penitenciário nos últimos tempos tem sido encarado pe-
los governantes como uma verdadeira “caixa-preta”. Muito se discute e 
pouco se sabe sobre sua verdadeira realidade. Um conjunto signicativo 
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de pesquisadores vem se dedicando aos estudos sobre a problemática da 
violência e da criminalidade. Em contrapartida, poucos, porém, sobre a 
prisão. Seus resultados, infelizmente, não se restringem a boas análises. 
Reconhece-se que “não é possível compreender o movimento da crimi-
nalidade urbana ignorando o funcionamento das agências de controle e 
repressão ao crime” (ramalho, 2002, p.17). Cada vez mais constatamos 
a necessidade de ampliar a discussão e pesquisa do tema com ênfase em 
abordagens interdiscipli nares nas universidades e institutos de pesqui-
sas, possibilitando subsídios concretos para formuladores de políticas 
públicas.

Em linhas gerais, procurando contribuir com essa discussão, este 
trabalho tem como objetivo compreender e descrever as relações entre 
educação escolar e “ressocialização” dentro de um sistema penal. Por 
meio de um estudo de caso, discutindo o modelo implementado no 
Estado do Rio de Janeiro, pretende-se explicitar o real papel da educa-
ção como “programa de ressocialização” na atual política de execução 
penal, desenvolvendo uma análise da política pública de educação em 
penitenciária.

Longe de imaginar que os internos penitenciários são simplesmente 
vítimas sociais, pois cada indivíduo é detentor de uma história particu-
lar, pretendeu-se evidenciar neste trabalho, em linhas gerais, por meio 
da análise do material empírico coletado, algumas questões pontuais 
relativas à vida no cárcere e, principalmente, denunciar que, embora 
haja escolas dentro do sistema, não existe ainda uma política pública 
de educação denida para o sistema penitenciário, identicando suas 
particularidades e seus problemas e tentando contribuir para a busca 
de soluções. 

A política pública de execução penal no Brasil

O Direito Penal brasileiro fundamenta-se sobre três conjuntos de leis: 
o Código Penal, que descreve o que é crime e determina a pena para 
cada tipo de infração; o Código de Processo Penal, que tem por objetivo 
determinar os passos que a Justiça deve respeitar diante da ocorrência 
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de um crime, da investigação policial ao julgamento; e a Lei de Execução 
Penal, criada a partir de um tratado da ONU sobre Execução Penal no 
mundo, que dene as condições em que o sentenciado cumprirá a pena. 

A legislação penal brasileira está pautada sobre a égide “de que as 
penas e medidas de segurança devem realizar a proteção dos bens jurídi-
cos e a reincorporação do autor à comunidade” (códiGo de Processo Penal, 
1999, p. 118, grifos do autor). Portanto, a aplicação da Lei de Execução 
Penal (LEP) tem por objetivo, segundo o seu Art. 1o, duas ordens de 
nalidades:

[…] a correta efetivação dos mandamentos existentes nas sentenças 
ou outras decisões, destinados a reprimir e a prevenir os delitos, e a 
oferta de meios pelos quais os apenados e os submetidos às medidas 
de segurança venham a ter participação construtiva na comunhão so-
cial (Id. Ibid.).

Promulgada para tal m, a LEP suscita várias discussões e inter-
pretações. O Direito Penal brasileiro se divide em duas correntes de 
juristas com idéias e perspectivas distintas. Uns defendem que a so-
lução para acabar com a violência está no endurecimento da lei e na 
aplicação de penas severas para os mais violentos. Outros, descrentes 
de que a severidade da pena imposta tenha ecácia preventiva e/ou 
reabilitadora, defendem que a pena de reclusão está superada como 
forma de reeducação.

Uma terceira corrente cresceu, nas últimas décadas, com muita for-
ça à margem dessas duas, principalmente em alguns países da América 
Latina, defendendo um “direito alternativo”1 e repudiando a visão tra-
dicional positivista acrítica do Direito, cuja racionalidade se centra em 
“começar e ndar na lei”. A proposta do “direito alternativo” ultrapassa 
os limites do legalismo, criticando os fundamentos do direito e os da 

1  Acreditando que não existe o crime enquanto fator social e quem cria o crime é a lei, 
o direito alternativo stricto sensu atua no Direito Penal propondo que o delito não 
seja analisado simplesmente pelo ângulo da norma, mas sim pelo contexto em que 
se insere o fato na norma, sugerindo a valorização da história do fato na análise.
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sociedade, e ataca a estrutura social, propondo outro tipo de relaciona-
mento à sociedade.

Em suma, são dois parâmetros losócos para uma política legis-
lativa penal, um centrado na valorização da responsabilidade indi-
vidual sobre o fato social e outro, oposto, priorizando o indivíduo 
em suas relações histórico-sociais. É importante compreender que 
quando o modelo processual penal é denido já se está identicando 
o “modelo de preso” desejado, pois, quando se cria o “tipo penal”, já 
se sabe quem se espera manter na cadeia. As penas alternativas, por 
exemplo, são produzidas para uma determinada camada social, as-
sim como todos os benefícios corporativos evidenciados na legislação 
brasileira. 

Em entrevista para a pesquisa, um interno do sistema penitenciário 
do Rio de Janeiro traz uma visão muito pessoal do problema, explici-
tando o modo como são percebidos os valores que subsidiam esse siste-
ma: “[…] quem mata um é assassino; quem mata milhares é herói; quem mata 
milhões com uma bandeira nas costas é patriota”.

Portanto, sendo alvo dos poderes e das acusações, com maior fre-
qüência os pobres passam a encher as prisões, de forma que essas são 
concebidas para eles. É por isso que as cadeias estão cheias de excluídos 
nanceira e culturalmente, pois o código é criado pela classe dominante 
que estabelece as regras a partir de sua necessidade de controle. 

A execução penal 

Com a “desfederalização” do Direito Penal, o sistema prisional, a justiça 
e o sistema policial estão organizados em nível estadual, de modo que 
cada governo tem certo grau de autonomia. A implementação de polí-
ticas públicas de execução penal no Brasil cou a cargo de cada Estado. 
Por isso, em razão da diversidade cultural, social e econômica de cada 
cidade, a realidade penitenciária brasileira é muito heterogênea, varian-
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do de região para região, de Estado para Estado e, na maioria das vezes, 
de unidade penal para unidade penal.2

Acompanhando as discussões internacionais que envolvem a execu-
ção penal, vários Estados vêm redenindo sua atuação junto ao sistema 
penitenciário. Muitos, como o Rio de Janeiro, vendo que a questão hu-
manitária prevalece sobre qualquer situação, vêm tendo iniciativas no 
sentido de extinguir suas Secretarias de Justiça, transformando-as em 
Secretarias de Direitos Humanos e/ou de Administração Penitenciária. 
A simples troca de nome para muitos pode nada signicar, porém, para 
outros, gera uma mudança de mentalidade, privilegiando, em alguns 
casos, o humano sobre a idéia de justiça.

Quadro geral do sistema penitenciário

O Brasil encarcera a quarta maior população do mundo, 336.366 pre-
sos. Apenas os Estados Unidos, a China e a Rússia possuem massas 
carcerárias maiores, cada um deles com mais de um milhão de presos. 
Segundo dados do Ministério da Justiça de 2005, os encarcerados no país 
estão distribuídos em mais de 900 estabelecimentos penais, milhares 
deles estão em delegacias de polícia. Do total de presos existentes no 
Brasil, 32% são provisórios e 68% condenados; 70% encontram-se nos 
sistemas penitenciários estaduais e 30%, fora deles, em cadeias públicas 
e similares. O décit atual é de 63.672 vagas no sistema penitenciário 
brasileiro. 

Os níveis de superlotação são absolutamente dramáticos, e as condi-
ções sanitárias, vergonhosas. A violência entre os internos é comum, e 
os espancamentos por guardas são considerados rotineiros. As assistên-
cias médica, social e jurídica são decientes, e os Estados não têm sido 

2  É importante salientar que embora a realidade política e administrativa do 
sistema penal brasileiro seja diversa, em contraposição, a realidade de seu interno 
penitenciário é bastante homogênea. Em sua maioria são pobres, negros (afro-des-
cendentes), com pouca formação escolar, e que estavam desempregados quando 
foram presos e viviam nos bolsões de miséria das cidades.
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capazes nem mesmo de oferecer atividades laborativas, educacionais e 
culturais aos apenados. 

Diante desta desassistência, somente se vê o interno penitenciário 
pelos seus gastos. Calcula-se que o custo médio mensal de um apenado 
no Brasil, computando neste cálculo despesas tais como: alimentação, 
salários de funcionários, material de limpeza e higiene, água, luz, gás, 
telefone, combustível, medicamentos, manutenção predial e de equipa-
mentos e manutenção de viaturas, seja de R$ 900,00.3 

Nos últimos anos, grupos de defesa dos direitos humanos e órgãos 
ociais expressaram preocupação crescente com a administração do 
sistema prisional brasileiro e a falta generalizada de consideração para 
com os direitos dos presos. Nigel Rodley, relator especial da ONU 
para a tortura, visitando prisões brasileiras em 2000, armou que os 
presos são tratados como animais violentos.

Estudos sobre o perl do interno penitenciário brasileiro eviden-
ciam que são, em sua maioria, jovens entre 18 e 30 anos – idade eco-
nomicamente produtiva –, do sexo masculino,4 com uma escolaridade 
deciente e oriundos de grupos menos favorecidos da população ou de 
grupos usuários de drogas. 

A população carcerária no Brasil cresceu de forma assustadora nos 
últimos 13 anos, algo entre 5-7% ao ano. Em uma década (1989 a 1999), 
este contingente dobrou, mas o investimento em construção de presí-
dios não acompanhou esse crescimento. Em 2001, o Governo Federal 
gastou em construção, reforma e ampliação de vagas R$ 277,5 milhões. 

3  Segundo a socióloga Julita Lemgruber (2001), esse custo está subestimado, 
pois não inclui, por exemplo, todos os gastos com os policiais militares empenha-
dos na guarda externa dos estabelecimentos prisionais e na escolta de presos para 
a apresentação em juízo e encaminhamento a hospitais etc.
4  Segundo dados do Ministério da Justiça (2005), “Informações Penitenciárias”, 
dos 336.366 presos, 4,4% são mulheres e 95,6% são homens; 95% são pobres ou 
muito pobres; 65% são negros ou mulatos; 75% não completaram o Ensino Funda-
mental e 12% são analfabetos.
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Até o nal de 2002, estava prevista a entrega de 73 novas unidades pri-
sionais, cinco delas federais.5 

Discute-se a inviabilidade da solução isolada de só construir mais pre-
sídios no país, pois, mantida a tendência atual, segundo estimativas, o Bra-
sil dobrará sua população prisional por volta de 2017 (valdejão, 2002).

Infelizmente, embora exista um enorme contingente de internos 
penitenciários que cometeram “crimes sem gravidade e sem violência” 
somando-se a outros propícios a uma “reintegração social”, ainda, in-
sistentemente, continua-se a investir pesadamente na construção de 
presídios que inviabilizem o contato do delinqüente com a sociedade. 
Conforme declarações da ex-secretária nacional de justiça, Elizabeth 
Sussekind, “os presídios estão gastando todas as suas forças para atender 
esta pequena população de 5% de encarcerados que são considerados 
irrecuperáveis pelo Poder Público”.6 

O sistema penal no Estado do Rio de Janeiro

Subordinando-se à Lei no 7.210 de 1984 (Lei de Execução Penal), e 
tendo por objetivo complementá-la, em 1986 foi assinado o Decreto 
no 8.897 que regulamenta o sistema penal do Estado do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro é o segundo Estado que mais encarcera no país, 
21.3387 pessoas. Neste ranking ca atrás somente do Estado de São Pau-
lo, que possui mais de 100 mil internos. Os dois Estados juntos encar-
ceram mais de 50% da população nacional. Conforme dados do IBGE 
(1997), com uma população de 13.406.308, o Rio possui uma média de 
147,2 presos por cada 100 mil habitantes.

5  Uma novidade, visto que, com a desfederalização do Direito Penal, todas as 
unidades penais passaram para os Estados. Essas novas unidades passam a abrigar 
os detentos mais perigosos, cujo poder de violência, segundo o Governo Federal, 
ultrapassa os limites do território estadual. 
6  Em audiência pública na 5a Conferência Nacional de Secretários de Justiça e 
Direitos Humanos.
7  Fonte: Ministério da Justiça (2005).
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As principais características dos condenados hoje no Rio de Janeiro 
são: 88% são ocialmente solteiros; 85% utilizam drogas; 74% têm 
baixa instrução; 54,8% são brancos; 42% são integrantes de Igrejas 
Evangélicas. Segundo se discute pelos corredores da administração pe-
nitenciária, o perl do preso está mudando. Atualmente, por exemplo, 
o maior número de internos é de brancos e não de negros.8

Por causa da existência de facções, os presídios do Rio de Janeiro 
são considerados “barris de pólvora”. Todos os internos estão separa-
dos não pela gravidade dos crimes pelos quais foram condenados, mas, 
normalmente, pelos laços de pertencimento, delidade ou submissão a 
grupos organizados no mundo do crime, na medida da rivalidade exis-
tente entre eles. Qualquer menor sinal de problema pode acender uma 
rebelião.

A educação como política pública na execução penal

A atual legislação penal prevê que a “assistência educacional” compre-
enderá a instrução escolar e a formação prossional do preso e do in-
terno penitenciário. Institui como obrigatório o Ensino Fundamental, 
integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Já o ensino 
prossional deverá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfei-
çoamento técnico.

Diferentemente do trabalho, a participação em atividades educacio-
nais, esportivas e culturais legalmente não proporciona ao interno o 
direito à remição da pena. A Lei de Execuções Penais só determina que, 
por meio da ocupação pelo trabalho, o detento terá direito ao benefício, 
não o estendendo à educação.

Conforme já mencionado anteriormente, por causa da desfederali-
zação do Direito Penal a implementação de políticas públicas de exe-
cução penal no Brasil ca a cargo de cada Estado. Por isso, em razão da 
diversidade cultural, econômica e social de cada Estado da federação, 

8  Dados questionáveis, visto que muitos afro-descentes não se identicam como 
negros, mas sim como brancos.



As políticas de educação para o sistema penitenciário: análise de uma experiência brasileira

37

a realidade penitenciária brasileira é muito heterogênea, variando de 
região para região.

O tema da educação, por exemplo, é interpretado na Lei de Execu-
ções Penais distintamente pelos diversos Estados. Enquanto uns, como 
o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, vêm investindo na implementa-
ção de ações e políticas de incentivo à educação como prática na exe-
cução penal, outros pouco ou quase nada fazem nessa direção. 

Em alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, a prá-
tica da remição pelo ensino, embora não prevista na Lei de Execuções 
Penais, já é adotada há tempos, com sucesso, à base de um dia de pena 
por dezoito horas de estudo.

O Rio de Janeiro, seguindo a experiência do Rio Grande do Sul, em 
2000, instituiu um acordo entre os órgãos responsáveis pela execução 
penal, permitindo a remição por meio da educação.

Em linhas gerais, a questão da educação como “programa de res-
socialização” na política pública de execução penal é um assunto ainda 
nebuloso. Reduzidas são as discussões que vêm sendo implementadas 
nesta direção. Poucos são os Estados que vêm reconhecendo sua impor-
tância no contexto político da prática carcerária.

Diante de tal fato, verica-se que as unidades penais ainda não pos-
suem ações regulares de ensino, posto que o maior interesse dos inter-
nos penitenciários está diretamente nas atividades laborativas que, além 
do ganho nanceiro, oferecem a possibilidade do abatimento de parte 
da pena.

Reconhecidamente como atividade educacional ininterrupta só 
existe a experiência do Rio de Janeiro, que, há mais de três décadas, 
vem implementando ações educativas regularmente em suas unidades 
penitenciárias. Os outros Estados possuem ações isoladas e não institu-
cionalizadas. São geralmente projetos de curta duração e com atendi-
mento reduzido.

Muitos Estados não conseguem nem mesmo cumprir o que determina 
a Lei de Execução Penal, ou seja, o oferecimento do Ensino Fundamen-
tal para seus internos penitenciários.

Cabe assinalar que a importância da educação nos presídios vem ao 
encontro de duas nalidades tão privilegiadas pela sociedade: coibir a 
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ociosidade nos presídios, que, segundo alguns estudos, gera maior pro-
pensão à reincidência, e dar ao condenado a oportunidade de, em futura 
liberdade, dispor de uma opção para o exercício de alguma atividade 
prossional, para a qual seja exigido um mínimo de escolarização. As-
sim, a opção por tirar uma grande massa da população carcerária que 
está na ociosidade, colocando-a em salas de aula, não constitui privilé-
gio – como querem alguns –, mas proposta que atende aos interesses da 
própria sociedade.

Felizmente, embora tarde, inicia-se no país uma reavaliação do papel 
desempenhado pela educação como prática de “ressocialização” no pro-
grama político público de execução penal, em que se equipara o ensino 
ao trabalho, instituindo a remição da pena também pelo estudo. 

O caso do Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro ocialmente já vem desenvolvendo, pionei-
ramente, projetos na área educacional, de forma regular e ininterrupta, 
desde 1967, por meio de um convênio rmado entre as então Secreta-
rias de Estado de Justiça e de Educação, para instalar escolas de ensino 
primário nas unidades penais. A partir desse convênio, a Secretaria de 
Estado de Educação comprometeu-se a instalar em cada uma dessas 
unidades uma escola primária nos moldes das existentes no Estado, com 
a nalidade de ministrar o ensino primário supletivo, fornecendo pro-
fessores, orientadores pedagógicos, material didático e equipamentos. 

No início da administração do governador Anthony Garotinho, em 
1999, iniciou-se uma reavaliação das ações educacionais no sistema pe-
nitenciário estadual, procurando uma redenição das atribuições da 
ação pública.

Neste processo, em 29 de fevereiro de 2000 foi assinada a renovação 
do convênio, em que se estabelecia a criação e implantação de mais es-
colas de ensino supletivo regulares de Ensino Fundamental nas unidades 
prisionais, propondo atendimento mínimo de 50% de seu efetivo carce-
rário, redenindo o papel das escolas no sistema penal, além de ampliar 
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a atuação de algumas delas, que passaram também a oferecer o Ensino 
Médio, antigo segundo grau.

Com o referido convênio, as atividades educacionais, prossionali-
zantes, esportivas, artísticas e culturais caram a cargo da Divisão de 
Educação e Cultura,9 que operacionaliza, por meio de parcerias com 
outras secretarias, fundações, ONGs, instituições religiosas e universi-
dades, seus projetos junto às unidades do ex-Departamento Geral do 
Sistema Penitenciário.

Firmam-se convênios com as universidades públicas do Estado para 
que os internos possam, além do Ensino Médio, concorrer a uma vaga 
no Ensino Superior. Há inclusive, no caso da UFRJ e UNI-Rio, o enca-
minhamento de estagiários das áreas de Artes Plásticas e Artes Cênicas, 
com o objetivo de ampliar as atividades culturais nas unidades penais. 

Várias ações políticas vêm colaborando para ampliar as atividades 
educacionais ora em desenvolvimento. Em 2000, a remição de um dia 
de pena por cada 18 horas de efetiva participação em tais atividades 
foi concedida pela Vara de Execuções Penais, pelo Ministério Público e 
pelo Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro, segundo informações da atual Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária, é hoje um dos Estados que mais 
investe na educação como “programa de ressocialização”. Possui, atu-
almente, 11 escolas públicas atendendo mais de 4 mil alunos. Das suas 
41 unidades penais, 14 já possuem cursos regulares administrados pelas 
escolas públicas da Secretaria de Educação. De um público de 22 mil 
detentos, segundo informações da Secretaria, mais de 20% participam 
de atividades educativas e culturais.

Embora essa experiência do Estado do Rio de Janeiro seja executada 
já há algumas décadas, pouco se tem documentado e discutido sobre o 
assunto no Estado e, principalmente, no país.10

9  Com a atual estrutura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
(seaP), foi criada a Coordenação de Educação e Cultura, subordinada à Subsecre-
taria de Tratamento Penitenciário.
10  Este trabalho tem também como objetivo contribuir para o registro da história 
e da memória do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.
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Mesmo com o avanço nas questões educacionais quando comparado 
à realidade nacional, o Rio de Janeiro ainda mantém convivendo no 
mesmo espaço, absolutamente dicotomizadas, uma educação formal, 
organizada e dirigida pela Secretaria de Estado de Educação, e outra 
totalmente informal, muitas vezes amadora e improvisada, incentivada 
pelos técnicos de educação de cada unidade.

Em algumas unidades, por exemplo, tanto o espaço quanto as ações 
educacionais são improvisados e dirigidos para um pequeno grupo, não 
atendendo ao efetivo da cadeia. A improvisação justica-se, em alguns 
casos, por falta de apoio dos técnicos administrativos da unidade, bem 
como, em outros, por falta de recursos humanos e nanceiros que ve-
nham contribuir com tal prática.

O papel da educação no sistema penitenciário

Uma das principais questões evidenciadas no estudo foi a forma pela 
qual os diversos agentes envolvidos na execução penal compreendem a 
educação no sistema penitenciário. Todos os entrevistados, unanimemente, 
reconheceram a sua importância e creditam à educação o papel de contri-
buir com a “ressocialização” do interno penitenciário, conduzindo-o para 
sua reinserção social. Muitos associam a educação ao trabalho, dizendo que 
somente por meio de uma educação prossional é que se conseguirá 
verdadeiramente reintroduzir o interno na sociedade.

Com base na análise das falas dos entrevistados, percebeu-se que, em 
linhas gerais, eles compreendem o conceito “ressocialização” como si-
nônimo de reinserção social, inclusão social, socialização, sociabilidade 
etc. Estas pessoas parecem compartilhar da idéia de que o cárcere (sis-
tema penitenciário, sistema correcional) tem como papel punir e res-
socializar o delinqüente, valorizando sobremaneira o discurso prisional 
predominante de que seu objetivo central é a recuperação do apenado; 
para elas, a educação nessa instituição social responde preponderante-
mente, embora em parte, pela execução desse objetivo. Nesse caso, a 
educação no sistema penitenciário tem como objetivo contribuir para 
a reinserção social do delinqüente:
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“De que adianta tirá-los da sociedade e colocá-los aqui dentro simplesmente 
trancando-os numa cela sem direito a nada, porque depois eles têm que sair. E 
como é que eles voltam para sociedade? Não voltam preparados. Você vai fazer 
pessoas piores do que pegou. Na realidade, 99% dos nossos detentos estão 
aqui porque o governo e a sociedade não cumpriram seu papel lá fora. Então, 
nós estamos querendo resgatá-los aqui dentro, prepará-los para quando saírem. 
[…]. Somente através da educação, através do ensino formal e informal, que nós 
vamos conseguir integrar esses homens” (Agente penitenciário).

O conceito ressocialização, assim como sua compreensão por parte 
de alguns dos entrevistados em uma avaliação supercial, sugere proxi-
midade com o senso comum. Tentando problematizar a questão, procura-
se entender o signicado que preside o uso desse conceito no contexto 
prisional, visto que é tão comumente utilizado pelos agentes operado-
res da execução penal quando falam sobre o papel da educação. Trata-se 
de um termo bastante complexo, que não pode ser denido simples-
mente como, por exemplo, reinserção social. 

Segundo Capeller (1985, p. 129), o conceito ressocialização “surgiu 
com o desenvolvimento das ciências sociais comportamentais, no sécu-
lo XIX, e é fruto da ciência positivista do direito, reetindo com cla-
reza o binômio ideologia/repressão”. Para a autora, o discurso jurídico 
se apropria do conceito ressocialização com o sentido de “reintegração 
social dos indivíduos, enquanto sujeitos de direito” e procura ocultar a 
idéia do castigo, obscurecendo “a violência legítima do Estado”. 

Nos principais dicionários de língua portuguesa, “ressocialização” é 
denido como “ato ou efeito de ressocializar”; já, “ressocializar”, como 
“tornar a socializar”. O referido vocábulo também foi encontrado em 
um dicionário de sociologia, que o dene como:

[…] [o contrário de “dessocialização”] es el proceso por el cual el in-
dividuo vuelve a internalizar las normas, pautas o valores – y sus manifes-
taciones – que había perdido o dejado. Toda desocialización supone ordi-
nariamente una resocialización, y viceversa. El término resocialización 
se aplica especícamente al proceso de nueva adaptación del delincuente a 
la vida normal, a posteriori de cumplimiento de su condena, promovido por 
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agencias de control o de asistencia social. Esta visión de la resocialización 
del delincuente parte del supuesto de que se dio, en el delincuente, un período 
previo de sociabilidad y convivencia convencional, lo cual no siempre es así 
(ibáñez, 2001, pp. 143-144; destaques do autor).

Retornando para a questão central aqui tratada, ou seja, a discussão 
sobre o papel da educação dentro do sistema penitenciário, é importante 
assinalar que existe um grande grupo de operadores da execução penal 
que vê a educação nos presídios como uma atividade ocupacional como 
tantas outras, sendo importante apenas para ajudar a diminuir a ociosi-
dade nas cadeias. Signica dizer que, embora no centro do discurso que 
justica e reivindica a presença da educação formal nos presídios esteja a 
idéia de ressocialização, a perspectiva de que atividades escolares ajudam 
a combater a ociosidade vigente nos presídios também faz parte dessa 
discussão.

Educação versus trabalho

Educação e trabalho são duas importantes categorias que permeiam 
toda a discussão sobre o programa de “ressocialização” no sistema pe-
nitenciário e que, de certa forma, foram responsáveis pela implemen-
tação deste estudo e hoje contribuem para sua melhor compreensão. 
O trabalho e a educação no sistema penitenciário sempre foram vistos 
de formas diferentes. Enquanto uns – a grande maioria – valorizam o 
trabalho como proposta de programa de “ressocialização”, outros valo-
rizam a educação. Atualmente, há um outro grupo que acredita que a 
educação e o trabalho devem estar articulados.

Durante muitos anos prevaleceu a idéia de que somente por meio 
da ocupação prossional do interno se conseguiria verdadeiramente sua 
reinserção social, tanto que a Legislação Penal vigente só reconhece a 
remição de parte da pena por meio do trabalho.11 A partir de discussões 
implementadas por alguns criminologistas, entre eles, o juiz de Direito 

11  Art. 126 da Lei 7.210/84.
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Paulo Eduardo de Almeida Sorci, que vem questionando fervorosamen-
te tal proposta legislativa, reconhecendo que “a postulação de remição 
de pena pelo estudo mostra-se juridicamente possível”. Para ele:

[…] é de força convir que o estudo, como atividade de caráter inte-
lectual que se destina ao aprimoramento artístico e intelectual guar-
da nítida semelhança com o trabalho propriamente dito, mormente 
estando ambas atividades visando atingir os objetivos da Lei de Exe-
cução Penal, qual seja: o sentido imanente da reinserção social, o 
qual deve compreender a assistência e a ajuda efetivas – na obtenção 
dos meios capazes de permitir o retorno do condenado ao meio 
social em condições favoráveis para a mais plena integração (sorci, 
2000, p. 11). 

A história da penalogia mundial está centrada sobre a idéia de puni-
ção, e o trabalho forçado é um de seus principais baluartes.12 Durante 
muito tempo acreditou-se que somente banindo o ócio se “reformaria” 
os delinqüentes. Negando o ócio, portanto, o trabalho no sistema peni-
tenciário caracteriza-se como a adição do castigo à produção de bens e 
serviços. Já que trabalho pressupõe produção, nada mais favorável para 
os agentes operadores da justiça do que utilizar o trabalho como ins-
trumento de reinserção social, visto que estarão diretamente dando a 
oportunidade a indivíduos improdutivos (delinqüentes) de se tornarem 
produtivos.

O ócio, historicamente, é privilégio dos homens livres e o traba-
lho, principalmente o físico, dos escravos. Não distante da realidade 
contemporânea, ainda é possível ver que o ócio se torna produtivo e 
saudável para uma pequena camada da sociedade, enquanto para outra 
ele é totalmente improdutivo e pernicioso, tornando-se, conforme o 
ditado, “ocina do diabo”. 

12  O conceito marxista de trabalho não funciona quando analisado tendo como 
elemento empírico a realidade do sistema penitenciário.
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A maioria das atividades desenvolvidas no sistema penitenciário 
tem a simples nalidade de tirar os internos do ócio, mesmo que nada 
venha a lhes acrescentar. 

Com o slogan “Suar pela liberdade vale a pena”,13 a Fundação Santa 
Cabrini, órgão público do governo do Estado do Rio de Janeiro respon-
sável pela ocupação prossional dos internos do sistema penitenciário 
do Estado, vem divulgando as suas atividades. Por meio de material de 
divulgação, arma que oferece a possibilidade de recuperação para rein-
tegração à sociedade aos internos do sistema penitenciário.

Diante do exposto, pode-se perceber a importância dada ao traba-
lho dentro do sistema penitenciário e como se compreende o mesmo, 
independentemente da atividade desenvolvida, como programa de res-
socialização. Em linhas gerais, como é possível evidenciar, o trabalho 
destinado aos internos sempre está associado ao suor, ou seja, ao esfor-
ço físico e não ao intelectual.

Não é estranho convir que o sistema penitenciário brasileiro, um 
dos mais críticos do mundo, valorize o trabalho em detrimento do 
estudo. Neste contexto, o estudo é visto apenas como mero comple-
mento do trabalho.

Durante muitos anos, ninguém dentro do sistema se preocupou 
com a capacitação prossional do interno penitenciário. Hoje, embora 
ainda timidamente, inicia-se tal discussão. Acredita-se que por meio da 
qualicação prossional dos internos se consiga inseri-los (ou reinseri-
los) no mercado  da força de trabalho. A Fundação Santa Cabrini, por 
exemplo, desde 1997 vem implementando cursos prossionalizantes 
para os internos com recursos do Ministério do Trabalho, oriundos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Todo o trabalho de qualicação 
prossional desenvolvido por essa fundação se pauta na formação de 
mão-de-obra autônoma, pois os internos dicilmente conseguem se in-
serir no mercado formal de trabalho.

A maioria dos entrevistados nesta pesquisa, quando perguntados sobre 
a escola ideal para o sistema penitenciário, defendeu uma escola associada 

13  Slogan utilizado em material de divulgação das atividades da Fundação Santa 
Cabrini.
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à qualicação prossional, ou seja, uma escola que articule educação e 
trabalho:

“O preso quando é colocado em liberdade, precisa muito ser inserido no mer-
cado de trabalho e a educação é um fator fundamental nesta questão. Porque 
agora eu estou trabalhando com o preso em liberdade, se ele chega com uma 
prossão ca muito mais fácil inseri-lo no mercado formal. Porque geral-
mente eles vivem do trabalho informal, vivem como autônomo” (Técnico de 
educação de presídio).

Cientes de que mesmo qualicados os egressos penitenciários 
dicilmente conseguirão se inserir no mercado formal de trabalho, em 
face das altas taxas de desemprego do país, torna-se fundamental reetir 
sobre tal proposição. Não é apenas com capacitação prossional que se 
conseguirá inserir um egresso penitenciário no mercado de trabalho, 
pois, diante do grande número de prossionais qualicados desempre-
gados, o mercado se torna cada vez mais seletivo, priorizando novas 
qualicações.

É importante perceber, portanto, que não se trata apenas de criar 
uma escola associada ao ensino prossional, mas sim uma escola que 
ajude a desenvolver potencialidades que favoreçam sua mobilidade social, 
não se deixando paralisar pelos obstáculos que serão encontrados na re-
lação social: em suma, uma escola que privilegie a busca pela formação 
de um cidadão consciente de sua realidade social.

Considerações finais

Conforme já explicitado no corpo deste estudo, uma proposta de polí-
tica de educação no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro 
já vem se delineando, pioneiramente, desde 1967.14 Embora a referida 

14  Já não é sem tempo a necessidade de criação de uma proposta nacional 
de educação para o sistema penitenciário brasileiro. Seguindo a experiência 
do Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça poderia investir – em parceria com o 
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política esteja sendo desenvolvida a mais de três décadas como pro-
posta de “programa de ressocialização”, a análise do material empírico 
coletado para a pesquisa permite que se levantem questões que ainda 
merecem atenção. Entre tantas que poderiam ser elencadas para am-
pliar esta discussão, podem ser identicadas como centrais as seguintes:

1) a falta de unidade nas ações educacionais desenvolvidas – ainda 
não se deniram as atribuições dos diversos órgãos envolvidos na 
política;

2) (pela falta de denição das atribuições dos diversos órgãos envolvi-
dos nessa política), todos geralmente desenvolvem as mesmas ati-
vidades, pulverizando os poucos recursos que lhes são disponíveis;

3) a maior parte das ações educacionais é desenvolvida de forma pre-
cária, sem recursos materiais e em espaços improvisados, muitas 
vezes sem qualquer planejamento prévio;

4) os prossionais não são capacitados para o trabalho, visto sua 
especicidade;

5) não existe uma proposta metodológica denida para esse trabalho;
6) como “programa de ressocialização”, a educação não tem o mes-

mo prestígio que o trabalho dentro do sistema penitenciário;
7) não existe um discurso único que caracterize o papel da educação 

como proposta política para o sistema penitenciário;
8) falta, na política de execução penal, uma proposta política nacional 

de educação que venha dar suporte às diversas expe riências que 
vêm sendo desenvolvidas no país, possibilitando sua unicação e, 
conseqüentemente, sua ampliação.

Em suma, podemos denir que embora existam escolas dentro do 
sistema penitenciário do Rio de Janeiro, ainda não existe uma política 
pública de educação que atenda à sua realidade, pois, em linhas gerais, 
identica-se que todas as ações educacionais vêm se desenvolvendo sem 
nenhum planejamento e acompanhamento que lhes dê direção, ocor-

Ministério da Educação – na implementação de um Plano Nacional de Educação 
que dê suporte à política de execução penal dos diversos Estados brasileiros.
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rendo, na maioria das vezes, de forma precária e em espaços impro-
visados. As ações de educação nos estabelecimentos penais são ainda 
incipientes, não chegam a beneciar mais que 20% da população car-
cerária. Além disso, nem sempre são desenvolvidas sob o foco da idéia 
de cidadania, caracterizando-se, ao contrário, como terapia ocupacional 
ou, até mesmo, passatempo.

Cabe destacar que, conforme Gramsci, a educação tem um papel 
fundamental no contexto social e que o sistema escolar é um apare-
lho central para e da hegemonização de determinadas idéias e projetos, 
agindo não apenas na estrutura econômica e na organização política da 
sociedade, mas também sobre seu modo de pensar, de conhecer e sobre 
as orientações ideológicas e culturais. Porém, é importante também 
salientar que esse sistema é apenas um dos aparelhos ideológicos res-
ponsáveis pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos, de ideo-
logias, e que age com um conjunto de instituições, como as igrejas, os 
partidos políticos, as organizações prossionais, os sindicatos, os meios 
de comunicação e as instituições de caráter cientíco e artístico.

Atualmente, mesmo atuando ainda como uma das instâncias respon-
sáveis pela hegemonia de determinadas posições e pela formação das 
elites, atua também como espaço de formação para a cidadania e de aqui-
sição de capital cultural, sobretudo para os que têm diculdade de acesso 
aos bens culturais e de produção (bourdieu, 2000). 

No sistema penitenciário, entretanto, a escola parece ainda ser o 
único espaço de produção e divulgação de conhecimento formal, de-
sempenhando um papel diferente do que desempenha extramuros. Ali 
ela continua sendo um espaço fundamental para o resgate da cidadania, 
visto ser praticamente o único para os internos penitenciários, pois eles 
não têm acesso aos diversos meios tecnológicos de comunicação.

Nesse sentido, a escola nos presídios tem uma enorme responsabi-
lidade na formação de indivíduos autônomos, na ampliação do acesso 
aos bens culturais em geral, no fortalecimento da auto-estima desses 
sujeitos, assim como na consciência de seus deveres e direitos, criando 
oportunidades para seu reingresso na sociedade.

Ciente de que o problema das cadeias está fora de seus muros, visto 
que a camada da sociedade que se encontra enclausurada é, e sempre 
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foi, a excluída de direitos sociais e dos bens de produção, acredito que a 
educação, livre da idéia assistencialista empregada modernamente, tan-
to se justica como parcela possível da solução para os que já se encon-
tram lá dentro quanto para os que vivem excluídos socialmente, sendo 
eventuais candidatos para vida carcerária.

Como pesquisador do tema, acredito que, no que concerne à rein-
serção social, a educação assume papel importante, pois, além dos be-
nefícios da instrução escolar, oferece também ao interno a possibilidade 
de participar de um processo de modicação capaz de melhorar sua 
visão de mundo, contribuindo para a formação de um senso crítico que 
auxilie no entendimento do valor da liberdade e melhorando o com-
portamento na vida carcerária.

É fundamental que não nos esqueçamos de que, diante da atual pro-
posta legislativa de execução penal, os internos penitenciários, inde-
pendentemente do delito cometido, retornarão ao convívio social, e 
que, portanto, necessitamos investir em propostas políticas que viabili-
zem o seu retorno, visto que as atuais, falidas e ultrapassadas, não aten-
dem ao seu objetivo.15 

Sem ter a pretensão de colocar um ponto nal neste estudo, espe-
ro que este trabalho contribua com a referida discussão, possibilitando 
ampliar o debate e fornecendo subsídios para posteriores desdobramen-
tos, visto que, enquanto não se tiver uma denição política do papel a 
ser desempenhado pela educação no sistema penitenciário, acredito ser 
inútil investir qualquer recurso nessa direção, pois sem um projeto po-
lítico para o setor estaremos literalmente “jogando dinheiro fora”.
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[…] As escolas constituem uma territorialidade espacial e cul-

tural onde se exprime o jogo dos atores educativos internos e 

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

conseguir mobilizar todas as dimensões pessoais, simbólicas e 

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

educativa a perspectivas técnicas, de gestão ou de ecácia stricto 

senso (nóvoa, 1995, p. 16).
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ças e regularidades típicas das escolas da sociedade “livre”. Percebíamos 
também que a atuação de diferentes administradores e demais funcio-
nários no interior das prisões, em algumas circunstâncias, determinava 
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padrões de conduta e de condução das práticas ou políticas públicas1 
para o setor nem sempre similares à adotada pela gestão anterior, ou 
seja, percebíamos descontinuidades.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou então, como expressa a opinião a seguir:

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

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

“Não adianta você jogar o elemento dentro de uma unidade prisional e esque-
cer lá, porque a sociedade… é um outro ser humano que tá ali. Então, você 
tem que procurar também saber o que aconteceu com aquela vida, o que levou 
ele a praticar esse tipo de crime” (Dirigente prisional, maio de 2004).



A educação escolar entre as grades

66

“Esse preso para mim é um ser humano, certo? Que não teve… a oportunidade, 
certo? Desde a maternidade, ou seja, de criancinha. Que não teve condições 
e que cresceu vendo outras crianças obtendo coisas que ele gostaria de ter, ou 
seja, bicicleta, tênis, essas coisas que a molecada quer ter, certo?” (Diri-
gente prisional, setembro de 2004).

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

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

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

Estamos diante de uma situação paradoxal. Originariamente, a noção 
de sistema ainda se sustenta pela lógica do trancamento, do isolamento, 
da exclusão, da submissão de pessoas encarceradas a um poder extra-
ordinário, do arbítrio nas ações no interior das instituições prisionais, 
da “mão pesada” da disciplina e da lógica da segurança, bem como das 
“atitudes de fachada” desempenhadas pelos diversos atores que tramam 
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suas atividades naquele cenário. Administrativamente, o conceito de 
sistema sucumbe às artimanhas da lógica pessoal manifestadas em cada 
um daqueles que participam de seu dia-a-dia na condição de “equipe di-
rigente” ou de “corpo funcional”. Talvez por não suportar o isolamento 
e a exclusão do outro, busca-se, algumas vezes, minorar o sofrimento 
pessoal daqueles que estão encarcerados no interior das prisões. As re-
gras da instituição total podem até ser exibilizadas, mesmo que ainda 
se busque garantir total controle pessoal sobre os prisioneiros:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3  Gilberto Velho é o organizador de um volume que trata do comportamento 
desviante , com textos redigidos também por outros autores. Esses autores fazem 
uma crítica às tendências modernas de se entender o comportamento desviante 
pelas lógicas psicológica ou sociológica do fenômeno. Velho, por exemplo, critica 
a mera oposição entre o sistema social e o indivíduo como premissas a serem estu-
dadas. Para ele, é fundamental e necessário compreender “o político nas mais ‘mi-
croscópicas’ instâncias do sistema sociocultural”, tratando-se de “reconhecer nos 
atos aparentemente ‘sem signicado’, ‘doentes’, ‘marginais’, ‘inadaptados’, etc., a 
marca do sociocultural” (velho, 1977, p. 28).



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

71

“blitz”,4 de pagamento de “pecúlio”,5 de alguma manifestação dos funcio-
nários ou dos próprios presos, da ausência, justicada na hora, de uma 
professora ou, ainda, na retirada da sala de aula, pelos funcionários, de 
alunos “indisciplinados”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o exercício da docência tem sido tema de investigações cientícas que 
buscam evidenciar, entre outras questões, aspectos relacionados à for-
mação e à prática deste prossional. A escola tem se ocupado da socia-
lização das novas gerações e, além de retratar a sociedade na qual está 
inserida, relaciona-se a um devir, projetando a sociedade que se quer. 
Em estudos realizados sobre a ação docente destaca-se o valor social a 
ela atribuído, apesar da desvalorização desse prossional, bem como 
a diculdade de implementação dos ideais democráticos associados à 
escolarização, em função de sua determinação social pelas condições 
historicamente produzidas. O professor tem por pressuposto propiciar 
a formação de seus alunos e, no entanto, enfrenta diculdades para se 
formar. Faz parte de seu trabalho incentivar a possibilidade de mudan-
ças sociais, desencadeando um processo que leve ao desenvolvimento 
da autonomia em seus alunos e, também, ao mesmo tempo, promo-
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ver sua socialização e inserção na sociedade, contribuindo para que esta 
se reproduza. A atividade docente responde às atribuições que lhe são 
conferidas socialmente, bem como ao papel da educação escolar em 
diferentes contextos históricos. Os professores devem dar conta de de-
terminada tarefa, constituída historicamente. A realidade de trabalho e 
as condições objetivas que se apresentam, no entanto, não permitem 
que concretizem o que socialmente deles se espera. Ser professor diz 
respeito a um modo particular de ser, implicando autoridade moral em 
um mundo controverso.

De acordo com Duarte (2001), o ato de ensinar implica contradi-
ção, uma vez que a prática pedagógica pressupõe a formação do bom 
cidadão em um mundo em crise, em que prevalece a lógica do “salve-se 
quem puder”, à qual o próprio professor deve submeter-se.

A prática do professor apresenta-se conectada ao contexto social 
em que está inserida, sendo necessário buscar a compreensão das con-
dições em que ocorre. As condições concretas de trabalho em que 
esse prossional deve atuar exercem forte inuência sobre sua prática. 
Ser professor implica mover-se em determinada realidade, na qual a 
atividade educativa deverá se desenvolver, e a realização de estudos fo-
cando os sujeitos envolvidos no fazer escolar, buscando compreender a 
forma como se constitui nas relações estabelecidas para sua efetivação, 
pode contribuir para o fomento da discussão relacionada ao papel so-
cial desempenhado por esse prossional. 

Ao eleger por objeto de estudo o exercício da docência realizado 
por indivíduos que, como seus alunos, encontravam-se na condição de 
detentos (Penna, 2003), o objetivo deste trabalho foi analisar as contra-
dições intrínsecas ao ato de ensinar na prisão – uma vez que o exercício 
da docência implica promover os sujeitos nele envolvidos, e o cumpri-
mento de pena privativa de liberdade, a negação da individualidade dos 
que a ela estão submetidos –, vericando os limites e as possibilidades 
de desenvolvimento da ação docente em uma escola localizada no inte-
rior de uma penitenciária e que tem por professores pessoas que se en-
contram encarceradas. O foco da análise centrou-se nas relações estabe-
lecidas pelos monitores com seus alunos e com os diferentes segmentos 
prisionais, quais sejam: direção, funcionários e demais detentos.
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Em relação às pesquisas relacionadas sobre o fazer docente e as 
relações sociais estabelecidas, destacam-se os trabalhos de Cattani 
(1989), Setton (1989), Costa (1995) e Pereira (2001). Cattani (1989), 
ao ter por questões a delimitação do campo educacional e a luta pela 
posse da gestão de assuntos a ele relacionados, apontou em seu estudo 
a ambigüidade presente no discurso dos porta-vozes dos professores, 
marcado pela presença de questões técnicas especícas do campo edu-
cacional que almejavam organizar e de apelos à probidade moral ne-
cessária aos que se dedicam ao magistério e à idéia da prossão como 
missão, para a qual é necessário ser vocacionado.

Setton (1989), ao propor um estudo sobre os valores do magisté-
rio ocial paulista, com o objetivo de explorar o aspecto cultural da 
vida de professores dos ensinos fundamental e médio, observou que 
esse prossional se sente diferençado em relação à classe trabalhadora, 
por trabalhar com a cultura, sendo, no entanto, mal remunerado. De 
acordo com Costa (1995), para os professores, sua distinção em rela-
ção à classe trabalhadora diz respeito ao saber e à cultura necessários à 
realização de seu trabalho, dado que se acentua pelo fato de a escola e 
o saber por ela difundido estarem associados à divisão social, em que o 
mérito confere a posição de prestígio desfrutada. Em sua pesquisa, Pe-
reira (2001) vericou que os professores identicam a docência como 
uma prossão socialmente desvalorizada e de baixo retorno simbólico 
e material, mesmo sendo portadora de ideais e de responsabilidades 
sociais, fato que se revela na forma como se constituem como categoria 
prossional, em que se vericam ambigüidades em discursos que apon-
tam a pauperização da prossão e, ao mesmo tempo, a extrema injustiça 
dessa situação, uma vez que os professores sentem como se a sociedade 
não reconhecesse a “seriedade” e a “nobreza” intrínsecas ao papel que 
desempenham.

Dessa forma, o forte apelo ao exercício da docência como missão, ad-
vindo do ideal iluminista da escola como propiciadora da promoção 
da igualdade entre os homens, e o caráter mesmo da ação docente, 
constituído por uma relação face a face, pressupondo formação e mu-
dança valorativas nos alunos, conferem especicidade a essa atividade, 
inuenciando aqueles que a exercem. Por ser a educação escolar espaço 
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por excelência de circulação do saber, a sociedade projeta determinada 
imagem da prossão docente, que deve ser compreendida como estan-
do permeada pelas relações socialmente estabelecidas e pelas relações 
de poder que delas derivam. O trabalho docente reveste-se de uma 
aura de possuidor de grande relevância social, que, no entanto, não é 
reconhecida socialmente. Ao mesmo tempo, o professor é portador do 
discurso ocial do Estado e da ideologia liberal, em que a escola deve 
responsabilizar-se por preparar os cidadãos para atuarem na sociedade, 
na qual o mérito confere posições de prestígio.

Ao analisar a forma como os monitores-presos compreendem a ativida-
de docente por eles desenvolvida – por meio dos discursos e das reexões 
que elaboram a respeito dessa experiência e da escola, e das relações esta-
belecidas com os demais atores envolvidos –, o objetivo era vericar como 
esses monitores conguram a função que desempenham, reetindo sobre 
o exercício da docência e suas implicações em relação àqueles que a exer-
cem, evidenciando a forma com que esses sujeitos (estando submetidos à 
prisão e a todas as dores e constrangimentos) estabelecem a prática educa-
tiva escolar, que em sua essência signica valor, e em que medida este en-
volvimento com a prática educativa proporciona um processo formativo 
aos que a executam. 

A questão central da pesquisa estava assim formulada: qual é o 
signicado da docência desenvolvida na escola no interior da prisão, por 
monitores que, como seus alunos, encontram-se presos? Assim, a partir 
dessa questão central, outras foram derivadas, buscando apreender a 
ação desenvolvida, tais como: o que leva um detento a exercer a função 
de monitor na prisão? Qual o valor atribuído por esses monitores à 
escola e ao conhecimento? Como o monitor-preso organiza sua práti-
ca docente? Como o espaço escolar é constituído na prisão? Como se 
congura a relação professor versus aluno na escola, considerando que 
o monitor se encontra na mesma condição de detento que seus alunos? 
Com relação a este recorte do trabalho, a hipótese estabelecida era a de 
que ser professor impõe aos monitores determinadas formas de con-
duta, impregnadas pelo que estes supõem ser a atitude esperada a esse 
tipo de prossional.



O exercício docente por monitores-presos e o desenvolvimento do processo formativo

81

os contornos da pesquisa

O pensamento formulado por Theodor W. Adorno sobre o homem como 
ser social e a necessidade de desvelarem-se as relações socialmente esta-
belecidas nortearam a realização da pesquisa. Para o autor, o homem, ao 
viver em sociedade, encontra-se oprimido pela necessidade de se agregar 
à realização do todo, que é estabelecido tendo como base relações de 
poder e dominação. As condições da vida em sociedade, sob as quais 
o homem necessita viver e nas quais pode interferir muito pouco, são 
tomadas por natural e não como produto social. Ao tratar a questão do 
trabalho do professor, Adorno (2000) busca compreender a aversão exis-
tente em relação ao mesmo, a partir da sedimentação coletiva de ima-
gens e representações que, mesmo perdendo sua base real, conservam-
se como prejuízos psicológicos e sociais. Para o autor, ainda, a pretensão 
de status da prossão docente não corresponde à sua posição material. 

O procedimento metodológico adotado foi a realização de entrevis-
tas semi-estruturadas com os monitores-presos, objetivando obter da-
dos sobre a docência por eles desenvolvida, bem como sobre suas vidas 
passadas no interior da prisão e as relações estabelecidas com os dife-
rentes segmentos prisionais. Dessa forma, os monitores foram incenti-
vados a relatar a forma como organizavam sua prática docente, prazeres 
e desprazeres obtidos no desempenho dessa função na prisão, a relação 
estabelecida com seus alunos na escola e fora dela e, sobretudo, o que 
implicava ser professor no universo prisional. Quando da realização 
deste trabalho, havia seis monitores-presos na escola da penitenciária 
pesquisada. Todos foram convidados e concordaram em participar.

Os monitores-presos são contratados pela Fundação Professor Ma-
nuel Pedro Pimentel (FunaP) para ministrarem aulas no nível I, em clas-
ses de alfabetização, e no nível II, em educação supletiva. A FunaP é 
responsável pelo Ensino Fundamental nos estabelecimentos prisionais 
do Estado de São Paulo, por meio da Resolução SJ-43, de 28 de outubro 
de 1987. Atualmente está vinculada à Secretaria de Administração Peni-
tenciária e tem por objetivo promover a recuperação social de homens 
e mulheres presos e a melhoria de suas condições de vida por meio 



A educação escolar entre as grades

82

do trabalho e da educação (rusche, 1995). A escolaridade exigida para 
dar aulas no nível I é o Ensino Fundamental completo e, para o ensino 
supletivo, o Ensino Médio completo ou em vias de conclusão (FunaP, 
2001). A utilização de presos como monitores não foi uma escolha pe-
dagógica, estando relacionada a diculdades de contratação de moni-
tores via concurso público. Em um universo de 67 estabelecimentos 
penais atendidos pelo Programa de Educação da FunaP, são 19 os que 
possuem monitores-presos trabalhando (FunaP, 2003). Quando contra-
tados, passam por treinamento inicial e têm suas atividades acompanha-
das cotidianamente por um coordenador pedagógico.

ser professor: a docência como condição

O signicado da escola encontra-se relacionado ao valor que lhe é atri-
buído socialmente, bem como ao indivíduo escolarizado, constituído 
historicamente. A atribuição de valor à atividade escolar traz implica-
ções para a docência desenvolvida. O professor é responsabilizado por 
conduzir seus alunos ao conhecimento, condição para o desenvolvimen-
to da autonomia e ampliação de suas possibilidades de participação no 
mundo contemporâneo. O fazer docente, ao congurar-se na relação 
entre seres humanos, com o objetivo claro de propiciar a promoção dos 
alunos, supõe compromisso para quem o realiza. O ensino só se justica 
por se tratar de algo positivo, ou seja, o que se pretende ensinar são coi-
sas que exercem inuência positiva sobre os educandos, e o professor se 
vê comprometido com a legitimidade de tal inuência. Faz parte da rela-
ção estabelecida, não há como escapar, e, além disso, os alunos também 
projetam expectativas com relação ao que devem aprender na escola. 

Além da transmissão de conhecimentos, o fazer docente comporta a 
socialização dos indivíduos nos valores e costumes compartilhados pelo 
grupo, o que lhe confere uma dimensão ética, implicando, aos que o 
exercem, determinada condição relacionada às expectativas deposita-
das na escola, que são socialmente determinadas. Como qualquer outra 
atividade desenvolvida pelo homem, a docência encontra-se submetida 
às condições objetivas em que ocorre, as quais, por sua vez, dicultam 
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sua plena realização, considerando as relações de poder existentes na 
sociedade, em que o indivíduo enfrenta diculdades em se constituir 
como tal e a ideologia se apresenta no processo mesmo de formação 
da consciência. De acordo com Horkheimer & Adorno (1985), na so-
ciedade atual o indivíduo está reduzido ao que dele se espera, sendo seu 
comportamento normatizado, assemelhando-se à objetividade de sua 
função e aos modelos previamente estabelecidos.

O professor encontra-se não apenas submetido às condições concre-
tas de trabalho com que se defronta, mas também por uma sociedade 
que prima pela competição desenfreada entre os indivíduos. A escola 
na prisão, portanto, está submetida à dinâmica carcerária. No entanto, 
ainda que apresente alianças e interesses que lhe são externos, desponta 
como um local diferenciado em relação aos demais espaços prisionais, 
apresentando-se como um lugar de possibilidades, em que as relações 
são distendidas, sendo possível ocupar-se de outros assuntos que não os 
relacionados ao mundo do crime. Com relação ao papel desempenhado 
pela escola na prisão, destacam-se os trabalhos de Português (2001), 
Leme (2002), Santos (2002), Onofre (2002), Penna (2003). 

Por ser a prisão uma instituição total (GoFFman, 1999), todas as esfe-
ras da vida das pessoas nela internadas ocorrem em seu interior. Assim, 
os monitores-presos vivem e trabalham num mesmo local. Ao nal de 
um dia de trabalho, atravessam a galeria até sua moradia, convivendo 
nos pavilhões com os mesmos detentos que na escola são seus alunos. 
Porém, a escola se distingue dos outros espaços prisionais, apresentan-
do discursos e regularidades próprios. No dia-a-dia, funciona com mo-
nitores e alunos demarcando as atividades nela desenvolvidas, apesar de 
a condição primeira de prisioneiros estar sempre presente.

O trabalho do professor é efetivado na sala de aula, no contato com 
seus alunos, pressupondo a formação desse prossional. Dessa forma, 
implica uma desigualdade cultural, valorativa. O professor sabe mais 
e deverá ensinar esse “a mais” a seus alunos, o que caracteriza como 
intelectual o trabalho por ele desenvolvido. No entanto, o mesmo não 
elabora o objeto de seu trabalho, transmitindo os conteúdos estabele-
cidos por técnicos e especialistas. Porém, o fato de o docente trabalhar 
com a cultura lhe confere especicidade, fazendo com que ele perceba 
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seu trabalho como possuidor desse “algo a mais”. Além de saber o “a 
mais”, é necessário que saiba coisas relevantes, importantes, pois esta é 
a condição para poder estar na posição de ensinar. De acordo com Costa 
(1995), a escola é um espaço de disputas sociais, em que alunos querem 
ascender socialmente e o professor quer manter e ou recobrar seu status 
cultural. O docente apresenta-se sempre mais disposto a pender para 
a burguesia, para quem almeja ascender socialmente e com quem se 
identica em função das distinções culturais às quais a docência se rela-
ciona, apoiando-se nos mitos “do que sabe mais sobre o que sabe menos” 
e do que “sabe o que importa saber”.

Os monitores-presos sabem mais que seus alunos, por isso mesmo 
foram selecionados para exercer essa função. No entanto, fazem parte, 
junto a seus alunos, da mesma população carcerária, partindo portanto 
de uma condição de igualdade. Neste sentido, o esforço para demarcar a 
diferença entre aluno e professor, presente nas situações de ensino para 
além da prisão, apresentou-se de forma intensicada na fala dos mo-
nitores. Por viverem e trabalharem em um mesmo local necessitavam 
demarcar, inclusive, os momentos em que eram professores, ou não, a 
m de poderem por exemplo desfrutar de situações de lazer, como uma 
partida de futebol. Ao mesmo tempo em que, pelo fato de partirem 
de uma situação de igualdade, sentiam-se constantemente testados por 
seus alunos nas situações de sala de aula, que por vezes duvidavam de 
sua capacidade.

Para Adorno (2000), o professor possui vantagens frente a seus alu-
nos com relação ao saber que possui previamente, o que o leva a extrair 
uma autoridade da qual é difícil prescindir. Portanto, de partida é uma 
relação desigual e imparcial. A posição de professor é validada em fun-
ção desse conhecimento, do qual não consegue prescindir e utiliza para 
poder fazer valer sua autoridade. Esse “saber a mais” torna-se importan-
te para validar sua posição, calcada no conhecimento e na postura. Para 
os monitores-presos, demarcar sua autoridade como docentes tornava-se 
fundamental para que pudessem assumir seus papéis como professores.

Os monitores entrevistados não exerciam essa atividade antes de 
serem presos. Ao organizar suas práticas pedagógicas, valem-se de mo-
delos adquiridos em suas experiências como alunos, dos momentos de 
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formação proporcionados, além das trocas de informações com os co-
legas de trabalho. São ocialmente chamados de monitores, mas, por 
seus alunos, são chamados de professores, e, em sua prática cotidiana, 
é essa a função que desenvolvem. Ministram aulas, fazem o registro da 
presença de seus alunos, preenchem os diários de classe e promovem 
avaliações. Vale ressaltar que a certicação dos alunos que estudam nos 
presídios no Estado de São Paulo é proporcionada pela Secretaria Es-
tadual da Educação, por meio da realização das provas do Centro de 
Exames Supletivos (cesu). 

De acordo com a fala dos monitores, é bom ser professor, em função 
de algo que é próprio à prossão, pelo fato de as atividades que desenvol-
vem estarem relacionadas com o ensino e com a possibilidade de apren-
dizado por parte de seus alunos. Por trabalhar com elementos da cultura, 
o exercício da docência é portador de determinado status, em oposição 
ao trabalho manual. 

Para Costa (1995), a distinção da ação docente se realiza, do ponto 
de vista do professor, em função de seu saber e de sua cultura, dado 
que se acentua em vistas de a escola e o saber por ela difundido esta-
rem associados à divisão social do trabalho, em que o mérito confere a 
posição de prestígio desfrutada socialmente. Conforme Pereira (2001), 
o professor encontra-se na posição mais desprestigiada de um universo 
prestigioso, o do trabalho intelectual, percebendo-se como portador de 
uma nobre missão que, no entanto, não é reconhecida nem pelo Estado, 
nem pela sociedade. Os monitores-presos, em decorrência da função 
que desempenham, possuem uma série de privilégios dos quais têm 
muita clareza, como circular mais livremente entre os diferentes pavi-
lhões ou ser atendido com mais rapidez pelos técnicos da casa, como 
médicos, dentistas ou assistentes sociais, o que na prisão representa de 
fato muita coisa. 

Ao serem interrogados sobre o porquê de terem escolhido essa fun-
ção, todos responderam que era o melhor e mais bem-pago trabalho 
possível de ser desenvolvido por eles, almejado e disputado por quem 
estava em condições de ocupá-lo e que também, de acordo com suas 
falas, não era para “qualquer um”. Os monitores dão um sentido prático 
ao exercício de sua prossão, voltado para diversos aspectos de suas 
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vidas, como: ocupar o tempo, distrair a mente, receber um salário. A 
docência congura-se claramente como estratégia de sobrevivência na 
prisão, e as razões dos monitores não são motivadas apenas por nobres 
questões, o que não é prerrogativa da escola da prisão. Como refere 
Adorno (2000, p. 110), “O magistério também é uma prossão bur-
guesa; apenas o idealismo hipócrita poderia negá-lo”. Os monitores 
necessitam sobreviver em ambiente extremamente hostil, e a escolha 
de estratégias adequadas pode permitir que obtenham sucesso em sua 
empreitada.

Em contrapartida, ao ser exercida por meio da adesão a um conjun-
to de regras e valores que têm como pano de fundo a crença na escola e 
no papel por ela desempenhado na sociedade, a ação docente pressupõe 
a assunção de determinado modo de agir que corresponde ao que é ser 
professor, como esse prossional deve se portar. Para Pereira (2001), a 
moral prossional do professor é caracterizada pelo “espírito de doa-
ção”, sendo as recompensas do exercício dessa prossão advindas pelo 
fato de “dar o melhor de si”. O autor, ao investigar as propriedades atri-
buídas à docência pelos professores, percebe a organização dos valores 
do magistério oscilando entre dois pólos, a saber: o “éthos missionário” 
da prossão, que denota o sentido vocacional do trabalho do professor, 
o carisma, a renúncia, a abnegação; e o “éthos do trabalho” da carreira, 
conjunto de valores que tendem a ressaltar as virtudes laboriosas do 
trabalhador educacional e suas capacitações pedagógicas.

Em decorrência de sua especicidade, o exercício da prossão im-
plica determinada postura que, para os monitores-presos, apresenta-se 
como fundamental para a demarcação de sua atuação, além de reper-
cutir no respeito concedido a eles por seus alunos. Nos dias de visita, 
muitos eram apresentados com reverência para os familiares de seus 
alunos. Do ponto de vista dos monitores, o professor não pode usar as 
gírias da cadeia, devendo comportar-se de forma diferençada em rela-
ção a seus alunos, buscando manter o respeito. No entanto, justamente 
por relacionar-se a uma determinada postura, o exercício da docência 
impõe certos tipos de conduta aos professores, expressos na fala dos 
monitores, na medida em que, por exemplo, não podem faltar ao tra-
balho ou mesmo levar seus problemas e diculdades pessoais para a sala 
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de aula, sabendo muito bem separar as coisas, sendo, contudo, tocados 
pelos problemas pessoais de seus alunos.

Ao se concretizar na relação com o outro, a docência implica uma 
relação imediata, face a face, entre professores e alunos, que acaba por 
ser permeada  por uma relação afetiva, em que gostam e são gostados. 
Porém, para os professores, os objetivos são previamente estabelecidos. 
Dessa forma, coloca-se como diculdade a necessidade de ser “racional” 
nessa prossão que se concretiza na relação com o outro, implicando 
processo de aprendizagem de conhecimentos, mas também de valores, 
em uma sociedade que prima pela irracionalidade. O professor trabalha 
com pessoas, e em seu fazer cotidiano é tocado por seus problemas, 
além do fato de ele também enfrentar diculdades em sua vida. Ao esta-
belecer-se na relação com o outro, o exercício da docência implica uma 
relação de “auxílio” que assume um caráter assistencialista, permeado 
pela idéia da prossão como “missão”. 

De acordo com Adorno (2000), o exercício da docência nega a se-
paração entre trabalho objetivo com pessoas e o plano afetivo pesso-
al, implicando demanda humana em relação imediata, o que acarreta 
diculdades para os professores. Dessa forma, não existem condições 
para que essa dimensão humana do trabalho se concretize, “Pois seu 
trabalho realiza-se sob a forma de uma relação imediata, um dar e re-
ceber, para o qual, porém, este trabalho nunca pode ser inteiramente 
apropriado sob o jugo de seus objetivos altamente mediatos” (adorno, 
op. cit., p. 112).

Em sua tarefa de ensinar, o professor não constrói o conhecimento 
que será transmitido a seus alunos, previamente selecionado por es-
pecialistas, além de adaptá-lo ao público que irá recebê-lo, retirando 
sua objetividade e tornando suspeito o ato mesmo de ensinar. Trans-
mite algo previamente entendido como certo, persuadindo seus alu-
nos a aprenderem, exercendo uma função disciplinadora. A idéia de 
convencimento e do estabelecimento de inuência apresenta-se na fala 
dos monitores-presos que se percebem como modelo de conduta para 
seus alunos, repercutindo em sua maneira de portar-se na sala de aula. 
Cattani (1989), em seu estudo, destaca a presença, em discurso que 
busca legitimar a ação desse prossional, da força do exemplo do “bom 
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professor”, em que a moralidade é o o condutor para justicar as de-
cisões e recomendações destinadas aos mesmos, sobrepondo a nobreza 
de sua missão e a conduta regida por ideais às questões técnicas e ma-
teriais. Servir de modelo implica dar o melhor de si, trazendo em seu 
bojo a idéia da prossão como doação. No entanto, para Adorno (2000), 
o que se passa na escola substitui a realidade, e servir de modelo para 
seus alunos pressupõe ao professor uma vida inquestionável que ele não 
consegue efetivar.

Além de servir de modelo, os professores também possuem uma 
idéia de si como prossionais, em que se destaca a valorização da ati-
vidade por eles desenvolvida, incorporando o discurso da escola como 
possibilidade de resolução dos problemas sociais, presente nas expec-
tativas nela depositadas. Para Pereira (2001), o professor se apega à 
prossão docente como missão com o objetivo de introjetar enobre-
cimento ctício, no entanto socialmente bem-fundado, uma vez que a 
escola encarna o discurso da ascensão social e da promoção da cidadania, 
estabelecendo juízo de elevada importância em relação à atividade por 
ele desempenhada, para compensar a baixa rentabilidade econômica e 
simbólica da prossão. 

No entanto, o discurso relacionado às nalidades educativas e sociais 
da escola acaba por exigir dos docentes o estabelecimento de reexões 
sobre o que é desejável ser concretizado em sua prática, em termos 
educacionais, que varia de acordo com situações e circunstâncias diver-
sas, mas que, ao mesmo tempo, implica escolhas e tomadas de decisão 
por parte do professor na busca da realização de seus valores educativos. 
O exercício da docência na prisão possibilita que haja mudanças, seja 
em relação aos alunos, seja em relação aos professores. Os monitores 
percebem essas mudanças em seus alunos não só pelo fato de estes se 
apropriarem da leitura e da escrita – o que na prisão, e fora dela, repre-
senta muita coisa –, mas também pelo maior contato que estabelecem 
com o universo do conhecimento. 

Além de possibilitar para alunos e professores a resolução de pro-
blemas enfrentados no universo prisional, como sair dos pavilhões de 
moradia, “matar o tempo” ou inuenciar na elaboração do laudo crimo-
nológico (necessário para a progressão da pena para um regime mais 
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brando), passar pela escola amplia suas possibilidades de interação so-
cial, especialmente com funcionários da prisão. Os monitores perce-
bem que quem passou pela escola tem condições de conversar melhor 
com os funcionários, lidando com as situações de conito de forma que 
não seja partindo para o confronto direto, em situações em que estão 
em franca desvantagem, buscando preservar sua integridade, sem no 
entanto se submeterem. Aprender a lidar com o poder institucional de 
outra forma, no ambiente prisional, signica de fato muita coisa.

De acordo com os monitores, trabalhar na escola se apresenta clara-
mente como possibilidade de melhora em suas vidas e de afastamento 
do universo criminal. Evidentemente, o rompimento com tal universo 
não é simples. No entanto, ao envolverem-se com a docência, os moni-
tores passam a reetir sobre suas vidas a partir dessa experiência, além 
do fato de, ao permanecerem no pavilhão escolar, estarem sicamente 
afastados do convívio com o universo criminal, posto que, conforme 
armado anteriormente, a escola se apresenta como um local diferen-
çado na prisão. Porém, o exercício da docência por monitores-presos 
revela ambigüidades relacionadas ao que socialmente se espera ver con-
cretizado e o que a realidade objetiva em que se encontram permite que 
se realize; bem como ambigüidades relacionadas ao exercício mesmo 
da docência, que pressupõe autoridade moral em um mundo irracional, 
em que o medo se impõe aos homens na busca por sua sobrevivência.
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este artiGo analisa a atividade educativa escolar desenvolvida no inte-
rior do espaço prisional sob a ótica dos que a freqüentam. Neste sentido, 
é necessário dar voz aos detentos para saber o que eles pensam, como 
vivenciam e como percebem a necessidade de aprender a ler e a escre-
ver no interior de uma prisão. Ainda que a preocupação nuclear seja a 
função do trabalho educativo escolar sob a ótica de detentos, é preciso 
considerar que, ao estudá-lo, faz-se necessário perceber a escola e suas 
atividades como estando atreladas e dependentes da própria forma de 
organização penitenciária. 

o universo prisional

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

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

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

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

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

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

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

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

a educação escolar na prisão

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

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

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

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

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

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

a funap e suas atribuições

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

como soube da escola na prisão

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a importância da leitura e da escrita na prisão

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o tratamento reservado à escola na prisão

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

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

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

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

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

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

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

conclusão

Considerando os estudos que tratam da prisão e sua forma organizacio-
nal, é possível concluir que, muito embora o discurso ocial defenda a 
instituição como espaço de reabilitação dos internos, as marcas preva-
lentes são a disciplina, a ordem e a anulação do sujeito. Como denun-
ciado anteriormente, dos indivíduos punidos espera-se a acomodação 
e o ajustamento às normas do cárcere, e sua reabilitação acontece na 
medida em que se adequa à dinâmica carcerária. Neste sentido há uma 
imbricação entre reabilitação e adaptação, já que indivíduo reabilitado 
é, também, anulado e morticado. 
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No entanto, é preciso destacar que o ambiente prisional guarda a 
contradição na medida em que assegura espaços que podem forjar no-
vos valores e concepções de mundo, como é o caso do espaço escolar. 
Se essas iniciativas não são autônomas e independentes da organização 
penitenciária, urge lembrar que a escola é uma instituição com relativa 
autonomia, mesmo estando dentro dos muros da prisão. Nesta pers-
pectiva, a escola não pode ser vista exclusivamente como um microu-
niverso dependente da atuação dos atores sociais ali presentes, nem é 
suciente que se atente só para os aspectos macros que envolvem ques-
tões sociais e ideológicas mais amplas. 

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

a cEla dE aula: 
tirando a pEna com lEtras
uma reflexão sobre o sentido da educação nos presídios

José Antonio Gonçalves Leme*
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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 
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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.



A cela de aula: tirando a pena com letras

115

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-



A educação escolar entre as grades

126

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 



A educação escolar entre as grades

132

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.



A cela de aula: tirando a pena com letras

149

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-
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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.
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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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