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RESUMO 

 

FRANZIN, Karla Fassio. Cela de aula: representações da educação por 

professores que trabalham dentro do sistema penitenciário.  

 

O presente trabalho dedica-se a estudar a representação que os professores têm do ensino 

dentro da penitenciária. A partir da revisão da bibliografia sobre as prisões e a escola, fica 

claro que embora a prisão seja apontada como espaço de reeducação e ressocialização do 

homem privado de liberdade, ao construir uma experiência ancorada no exercício autoritário 

do poder e da dominação, ela acaba por constituir-se em uma organização cujas relações 

se socializam na delinqüência. Os professores participantes da pesquisa, um estudo de 

caso realizado no Ceebja Dr. Mario Faraco, situado no município de Piraquara, mesmo que 

inconscientemente apontam que o principal aspecto da educação dentro dos presídios é a 

disciplina, o que já evidencia a principal hipótese deste trabalho, ou seja, considerando que 

a prisão é uma instituição total, a partir de Goffman (1992), em que o espaço institucional de 

caráter pedagógico, terapêutico ou punitivo lista, entre suas técnicas, meios próprios, 

usados com a finalidade de deteriorar, desagregar e dobrar a identidade do “eu” de seus 

hóspedes, como ponto de partida para a reconstrução de uma nova identidade, a escola 

dentro da prisão serve mais como um instrumento de normatização, em que o trabalho dos 

professores está mais voltado para transmissão de valores morais  que para o conteúdo 

científico especificadamente. 

 

Palavras-chave: representação social; educação de adultos em privação de liberdade; 

escola na prisão; educação prisional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho tem por tema a educação de jovens e adultos dentro das 

penitenciárias do sistema prisional paranaense. Procura-se estudar a punição e o 

processo de encarceramento, tendo como recorte a representação1 que os 

professores têm do ensino dentro da penitenciária. Para se pensar tal questão, 

partir-se-á de duas discussões interligadas: uma relativa à educação e outra ligada 

ao sistema penitenciário. Ao longo do trabalho será feito uso de vários autores e 

teorias, até mesmo divergentes. Já que como bem alerta Max Weber, a realidade 

social é complexa, caótica e foge ao controle humano, por isso o sujeito que a 

investiga é o seu ordenador dessa maneira o objetivo de utilizar vários autores é 

buscar apreender da melhor maneira possível a realidade pesquisada. 

De tal modo os problemas metodológicos e teóricos que se colocam e que 

serão expostos não teriam nenhuma pertinência se não se tivesse em mente a idéia 

de que a sociologia deve tirar proveito de todos os métodos e de todas as maneiras 

de construir cientificamente a realidade social. 

Antes de se dar início às discussões, faz-se necessário saber quem é o preso 

brasileiro; quem é o indivíduo que passa por esse processo de exílio e 

estigmatização. Segundo o Censo Penitenciário Nacional de 2009 do Ministério da 

Justiça, a população prisional é de 417.112 detentos Segundo o relatório do 

Departamento Penitenciário Nacional – Depen, 52% dos presos cumprem pena por 

algum tipo de crime contra o patrimônio. As estatísticas se referem ao total de 

presos das penitenciárias brasileiras: 417.112. São 212.213 homens e 5.564 

mulheres encarcerados por subtração de coisa alheia. Nessa categoria, a 

modalidade mais praticada é a do roubo qualificado, mediante uso de arma, às 

vezes por mais de um agente, sendo muito comum o roubo de veículos. Por esse 

tipo de crime, estão presos 73.267 homens e 1.421 mulheres. 

  O relatório do Depen mostra que 31.956 presos cumprem pena por furto 

                                                 
1 Neste trabalho toma-se representação como o quadro de significações e sentidos simbólicos que os 
diversos sujeitos possuem da realidade em que estão inseridos, bem como das diversas relações que 
se estabelecem no seu cotidiano. Entende-se que as mesmas se constituem nas “[...] matrizes de 
práticas construtoras do próprio mundo social” (CHARTIER, 1991, p.185). Dessa maneira, é no 
quadro de representações que se encontra o sentido mesmo das ações humanas. 
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simples, 32.863 por furto qualificado e 41.058 por roubo simples. Os demais crimes 

contra o patrimônio foram praticados por 23.603 condenados, sendo 12.537 

receptadores, 5.673 estelionatários e 2.566 presos por extorsão mediante seqüestro.  

  O tipo criminal individual mais comum nas cadeias, contudo, é o do 

condenado por tráfico de entorpecentes. São 78.735 homens e 12.312 mulheres. 

Totalizando praticamente um quarto do total de presos no Brasil.  

  O relatório do Depen revela ainda a distribuição dos condenados por grau de 

instrução, considerando o universo de 417.112 presos nas penitenciárias. A maioria 

apresenta um baixo grau de escolaridade, não chegando ao ensino médio. O maior 

grupo, com 178.562 presos, tem o ensino fundamental incompleto, enquanto 49.523 

são apenas alfabetizados e 26.092 são analfabetos. Somados aos 67.384 presos 

com ensino fundamental completo, representam 77% dos encarcerados nas 

penitenciárias. 

  Os presos com ensino médio completo são 31.022, mas há 44.107 que não 

terminaram o 2º grau. Já em relação ao nível universitário, os números caem 

bastante. Apenas 1.715 presos terminaram a faculdade, 60 têm cursos acima da 

graduação e 2.942 não concluíram o curso superior. Outros 15.475 não declararam 

escolaridade.  

O perfil do preso paranaense, segundo apresentado pelo DEPEN-PR, 58,95% 

possuem apenas o Ensino Fundamental, e o dado que chama a atenção, que 

apenas 30,1% são reincidentes. O sistema prisional do Paraná conta com 37.440 

presos, dos quais apenas 2.254 concluíram o Ensino Médio (desses, 270 possuem 

formação superior). A maioria, 10.592, têm Ensino Fundamental incompleto. No 

Paraná dos 37.440 detentos apenas 3.675 estão na escola. 

Entre as principais causas para os dados acima apresentados estão a falta de 

infraestrutura para acolher salas de aula, o baixo interesse dos detentos em estudar 

- já que não trazem boas experiências relacionadas à educação -  e a 

incompatibilidade de horários entre atividade laborais e as classes de estudo, ou 

seja, trabalho e estudo acabam se tornando escolhas excludentes. Esse dado 

coincide também com as falas dos professores entrevistados para essa pesquisa. 

No que concerne à educação nas prisões, a Resolução 1990/20 do Conselho 

Econômico e Social da Organização das Nações Unidas – ONU - proclama: 
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a) A educação nas prisões deve ter por objetivo o desenvolvimento integral 
da pessoa, levando-se em conta os antecedentes sociais, econômicos e 
culturais da pessoa presa; 

b) Todas as pessoas presas devem ter acesso à educação, inclusive 
programas de alfabetização, educação básica, capacitação 
profissionalizante, atividades criativas, religiosas e culturais, educação 
física e esportes, educação social, educação superior e bibliotecas; 
c) Todos os esforços devem ser envidados para estimular as pessoas 
presas a participarem ativamente de todos os aspectos da educação; 
d) Todas as pessoas que atuam na administração e gestão penitenciária 
devem facilitar e apoiar a educação tanto quanto possível; 
e) A educação deve ser um elemento essencial do regime penitenciário; 
devem ser evitados desincentivos às pessoas presas que participam de 
programas educacionais formais e aprovados; 
f) A educação profissionalizante deve ter por objetivo o desenvolvimento 
mais amplo do indivíduo e ser sensível às tendências do mercado de 
trabalho; 
g) Atividades criativas e culturais devem desempenhar um papel 
significativo, uma vez que têm o potencial especial de permitir que as 
pessoas presas se desenvolvam e se expressem; 
h) Sempre que possível, as pessoas presas devem ter permissão para 
participar de programas educacionais fora da prisão; 
i) Nos casos em que a educação ocorrer dentro do estabelecimento 
prisional, a comunidade externa deve participar o mais ativamente possível; 
j) Recursos financeiros, equipamentos e o pessoal de ensino necessários 
devem ser colocados à disposição, de modo a permitir que as pessoas 
presas recebam educação apropriada. 

Cumpre destacar que o Art. 6.º da Constituição Federal do Brasil, de 1988, 

declara: “São direitos sociais: a educação, a saúde e o trabalho...”. No artigo 205, 

assinala que: 

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Na Lei de Execução Penal, na Seção V - Da Assistência Educacional -  o art. 

17 assegura:  

a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

A prática educativa, por sua vez, ao se desenvolver em determinado contexto, 

expressa relações socialmente estabelecidas, sendo por ele determinada. Ao se 

desenvolver no ambiente prisional, a escola se vê submetida a suas regras e 

procedimentos, além de refletir o que nela se espera ver concretizado nessas 

circunstâncias. A escola na prisão encontra-se submetida à lógica carcerária, 

conforme atestam diferentes pesquisas, dentre as quais se destaca Portugues 
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(2001), Santos (2002) e Penna (2003). Por um lado, as rígidas normas e 

procedimentos oriundos da necessidade 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 ao “sistema 

social da prisão” (SYKES, 1999, p.9) e ao “mundo do crime” (RAMALHO, 1979, 

p.163). 

O espaço escolar na prisão assume características próprias à instituição 

escolar e sua cultura, com espaços, tempos e regularidades característicos dessa 

instituição, obviamente marcados pelo fato da mesma estar inserida na instituição 

prisional, o que marca as atividades nela desenvolvidas (SANTOS, 2002; PENNA, 

2003). 

Dessa forma, a escola na prisão apresenta-se como local diferenciado, com 

discursos e regularidades próprios, além de constituir-se claramente como um valor. 

O professor, dentro dessa dinâmica, ocupa um papel especial, ao trabalhar 

em uma instituição total tão peculiar como a prisão, seus discursos estão sempre no 

limiar do discurso pedagógico e normatizador por excelência. É isso que se pretende 

explanar mais detalhadamente nos capítulos subseqüentes. 

A pesquisa para esse trabalho se deu junto aos professores do Centro 

Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (Ceebja) Dr. Mário Faraco, 

sediado junto ao Complexo Penitenciário de Piraquara. Com esta pesquisa sobre 

como os professores conferem sentido para sua prática profissional dentro do 

sistema penitenciário, buscar-se-á apreender as representações dos professores 

sobre seu trabalho e até mesmo as implicações deste nos âmbitos externos à prisão. 

Espera-se que o resultado do presente trabalho possa vir a colaborar para um 

maior conhecimento acerca daqueles que atuam junto ao sistema penitenciário 

paranaense. 

A metodologia que se pretende para essa pesquisa será de caráter 

qualitativo. Através de um estudo de caso, no qual se busca uma investigação 

sistemática de uma instância específica, (NISBETT; WATT, 1978). A característica 

mais distinta de tal metodologia é a ênfase na singularidade e no particular, pois isso 

implica que o objeto de estudo seja examinado como único. O estudo de caso 

enfatiza a importância de contextualizar as informações e situações retratadas, 

sendo necessário que o pesquisador esteja atento aos elementos e dimensões que 
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vão emergindo dos estudos e aos aspectos inicialmente não previstos. Assim, o 

objetivo é buscar informações que permitam analisar o ideário dos professores, o 

modo como avaliam o papel da escola dentro do contexto do presídio e o seu papel 

nesse espaço. 

As entrevistas com os professores foram semiestruturadas e aconteceram de 

forma coletiva em dois momentos distintos. 

Optou-se pela entrevista semiestruturada porque esta oferece as perspectivas 

para que o informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, 

respeitando-se os horários estipulados, cumprindo os acordos com suas 

conveniências e garantindo o sigilo das informações obtidas.  

A metodologia da pesquisa se justifica pelo assunto envolver a subjetividade 

dos indivíduos, algo que não se pode medir nem tampouco questionar. 

A hipótese central desse trabalho é que a prisão como uma instituição total, 

segundo define Goffman (1992), em que o espaço institucional de caráter 

pedagógico, terapêutico ou punitivo lista, entre suas técnicas, meios próprios, 

usados com a finalidade de deteriorar, desagregar e dobrar a identidade do “eu” de 

seus hóspedes, como ponto de partida para a reconstrução de uma nova identidade, 

a escola acaba, por sua vez, dentro da prisão por servir também como um 

instrumento de normatização a mais, em que o trabalho dos professores está mais 

voltado para transmissão de valores morais que para o conteúdo científico 

especificadamente.  

Por mais que todos os professores entrevistados ressaltassem sempre o fato 

de serem muito bem qualificados profissionalmente para atuar junto àquele 

estabelecimento de ensino (todos os professores têm pós-graduação na área de 

educação de jovens e adultos), isso não basta para cercear o aspecto extremamente 

moralizante que a educação apresenta dentro da penitenciária. 

 É com base na metodologia apresentada e na bibliografia consultada para 

esta pesquisa, que se busca a confirmação de tais hipóteses. 
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2 NO MEIO DO CAMINHO TINHAM VÀRIAS PEDRAS 
  
Entrar nos sistema penitenciário não é uma tarefa simples; exige todo um 

processo burocrático envolvendo, além dos papéis, muitas pessoas. 

Num primeiro momento, o objetivo era realizar uma pesquisa junto aos 

professores que trabalham nos centros de socioeducação. A socioeducação é 

proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente como uma forma de intervir nos 

sintomas que levam o adolescente a praticar um ato infracional. Em sintonia com a 

garantia de direitos, baseia-se na filosofia de que é necessário uma educação social 

para que o adolescente se insira e torne-se parte da sociedade em que vive, 

resgatando a visibilidade social, antes exercida por meio da prática de delitos. Os 

Centros de Socioeducação são as unidades de atendimento que executam as 

medidas socioeducativas privativas de liberdade que integram a rede de atenção ao 

adolescente em conflito com a lei do Estado do Paraná. Estão articuladas entre si e 

com os demais equipamentos da rede, programas e regime de atendimento, Poder 

Judiciário, Ministério Público, permitindo o funcionamento orgânico do sistema de 

justiça juvenil. A Internação é aplicada em adolescentes que, conforme delimita o 

ECA, são pessoas com idades entre 12 e 18 anos incompletos. São encaminhados 

ao Centro Socioeducativo por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária 

competente. Como a medida socioeducativa tem duração máxima de 3 anos, o 

programa poderá atender a adolescentes com até 21 anos incompletos. 

Entretanto a entrada da pesquisadora junto a essas unidades não foi 

permitida, alegando-se por parte do diretor de uma dessas unidades que as mesmas 

não se enquadrariam naquilo que se entende por sistema penitenciário, um grande 

equívoco por parte do mesmo, já que essas se assemelham profundamente com os 

estabelecimentos penais, visto que assim como os estabelecimentos penais essas 

unidades de socioeducação diferenciam-se da grande maioria dos demais 

estabelecimentos ou instituições da sociedade por constituírem-se enquanto uma 

“instituição total”, conforme conceituada por Erving Goffman (2001). Para ele, que 

classificou as instituições a partir de um modelo de tipos ideais, uma instituição total 

caracteriza-se por romper as barreiras que separam as diversas esferas da vida 

cotidiana: alimentação, trabalho, descanso e lazer. Assim, nessas instituições 
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isoladas do restante da sociedade, todos os aspectos da vida se dão em um mesmo 

local e sob uma única autoridade. Todas as atividades são desempenhadas sempre 

em horários pré-estabelecidos e na companhia de grande número de pessoas, todas 

tratadas de modo igualitário e obrigadas a trabalharem em conjunto, a fim de 

atender aos objetivos da instituição. Via de regra, em uma instituição total, objetiva-

se a reforma de seus internados pautada em um padrão ideal. 

Segundo Goffman: 

Uma instituição total pode ser definida como um local de residência e 
trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, 
separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo, 
levam uma vida fechada e formalmente administrada” (GOFFMAN, 2001, 
p.11). 

Posteriormente, por outros meios, uma das professoras entrevistadas para 

esse trabalho que tinha trabalhado por algum tempo em um centro de 

socioeducação, relatou que os mesmos chegam a ser até mesmo piores que as 

prisões adultas, visto que os adolescentes são muito mais rebeldes e indisciplinados 

necessitando de punições disciplinares muito mais constantemente, dentre elas 

suspensão das aulas; a partir daí a pesquisadora pode entender melhor o motivo da 

proibição por parte do diretor desta unidade: ocultar o que se passa lá dentro. 

Esse “ocultamento” é próprio das instituições penais já que:  

Entre o discurso oficial e o modo de vida instaurado pelas práticas de 
ressocialização próprias da prisão, estabelece-se um hiato: embora se 
pretenda que o aprimoramento técnico da equipe dirigente possibilite a 
humanização do tratamento, as técnicas ”criminiátricas” adotadas põem à 
mostra seu lado reverso, ao exercerem efeitos tão contraditórios quanto 
inesperados. A prioridade conferida à ordem e à disciplina, modo pelo qual, 
em última instância, se acredita poder concretizar o ideal de defesa social 
preconiza do pelo Código Criminal, impõem barreiras intransponíveis. No 
dilema entre punir e recuperar, vence aquilo que parece ser o termo 
negativo da equação: a prisão limita-se a punir. (Castro et al.,1984, p. 112) 

Porém, ao se propor estudar esse tema, já sabia desde o início dos percalços 

que enfrentaria pelo caminho. 

Deste modo, a pesquisadora redimensionou sua pesquisa, fazendo contato 

com o Ceebja Mario Faraco, no qual foi muito bem recebida desde o início (embora, 

como de praxe no sistema, uma série de documentos tivesse que ser providenciados 

visando liberar a entrada da pesquisadora junto à instituição). Mesmo que a escola e 

as entrevistas não se efetuassem dentro da penitenciária, a burocracia para o 

acesso nada mudou. 
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O Ceebja Dr. Mario Faraco fica situado junto ao complexo de penitenciárias 

existentes em Piraquara, e é fruto de uma parceria entre a Secretaria da Educação e 

a Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania. Com quatro aulas diárias de 50 

minutos, funciona nos períodos da manhã, tarde e noite. 

Essa unidade de Ceebja tem algumas características próprias. Uma delas é o 

pioneirismo, pois foi a primeira das 91 unidades do Paraná, tendo surgido em 1982, 

a partir de um termo de acordo especial de amparo educacional entre a Secretaria 

de Estado da Educação (Seed) e a Secretaria de Estado da Justiça do Paraná. 

Outra peculiaridade é o fato de atender com exclusividade aos internos. O total de 

alunos atendidos, atualmente, no Ceebja Dr. Mário Faraco é de 1.499 internos, 250 

deles do regime semiaberto e 1.249 do regime fechado, contando com 57 

professores para atender a essa demanda. 

A população de professores aqui analisada compõe-se de homens e 

mulheres (embora na sua grande maioria mulheres), concursados pela Seed, que 

atuam junto ao Ceebja Dr. Mario Faraco, e que trabalham nas diversas 

penitenciárias situadas junto à Curitiba e região metropolitana, a saber: Penitenciária 

Central do Estado (PCE), Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), Penitenciária 

Feminina do Paraná (PFP), Centro de Observação Criminológica e Triagem (COT), 

Colônia Penal Agrícola (CPA), Complexo Médico-Penal do Paraná (CMP). 

Foram feitas duas visitas, sempre às sextas-feiras, já que é somente nesse 

dia que os professores se concentram lá, para cumprir sua hora-atividade (a hora-

atividade é o período em que o professor desempenha funções da docência, 

reservado a estudos, planejamento, reunião pedagógica, atendimento à comunidade 

escolar, preparação de aulas, avaliação dos alunos e outras correlatas, devendo ser 

cumprida integralmente no local de exercício; a cada quatro horas-aulas uma é 

dedicada a hora-atividade). 

Compete ainda acrescer que o primeiro contato pessoal com a penitenciária 

se deu por meio dessa pesquisa, embora já fosse muito familiarizada com o tema 

através de leituras e colegas que já tinham adentrado no sistema. Nunca havia 

estado tão próxima a essa instituição como no momento das entrevistas. 

Num primeiro momento, a sensação mais comum é de medo e 

estranhamento, por se tratar de um ambiente tão estigmatizado e obscuro pelo 

senso comum. Por se tratar de um complexo de penitenciárias, a sensação de temor 

é maior ainda, dadas as proporções enormes de tudo aquilo; até mesmo casas se 
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encontram situadas dentro do complexo, visando atender aos agentes que ali 

trabalham. Depois de uma primeira familiarização, entretanto, as impressões já ficam 

mais estáveis e controladas. 

O colégio fica a aproximadamente um quilômetro da entrada do complexo de 

penitenciárias, caminho esse trilhado a pé, embora houvesse a possibilidade de um 

táxi, a intenção era justamente se familiarizar com aquele ambiente. 

Ao ir para o trabalho de campo, a principal preocupação era buscar o melhor 

método possível que permitisse a busca por informações que possibilitassem 

analisar o ideário dos professores, o modo como avaliam o papel da escola dentro 

do contexto do presídio e o seu papel nesse espaço. 

Como alerta Max Weber, a realidade social é complexa, caótica e foge ao 

controle humano, por isso o sujeito que a investiga é o seu ordenador. Dessa 

maneira, a finita mente humana ordena-a, criando conceitos particulares das 

situações históricas e culturais. Como bem coloca Lahire (2008, p.15), “microscópio 

sociológico possibilita descobrir a relativa heterogeneidade daquilo que imaginamos 

ser homogêneo”. 

Por isso, a metodologia deste trabalho foi escolhida tendo-se em conta se 

tratar de um assunto envolvendo a subjetividade do indivíduo. 

A preocupação também foi em não se deixar manifestar os próprios juízos de 

valor, já que isso pode levar à perca da compreensão dos fatos, mesmo sabendo 

que dificilmente se consegue atingir isso integralmente. Tendo-se em conta que a 

opção por um método do conhecimento é sempre uma escolha política e ética: 

aceita um e descarta outro de acordo com as convicções do pesquisador, situadas 

em contextos históricos. A questão do método permite perceber que a ciência e a 

pesquisa não são atividades totalmente neutras, por mais que o pesquisador se 

esforce para atingir tal fim. 

O critério de seleção dos participantes se deu pensando em atingir a 

pluralidade do grupo e também o maior tempo de experiência dando aula dentro dos 

presídios. Cabe ressaltar que não houve nenhum entrevistado homem, já que é 

pouco expressivo o contingente de professores homens nesta unidade educacional. 
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3 CELA DE AULA: A PESQUISA DE CAMPO 

No presente capitulo, será analisado como os professores que atuam no 

Centro Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (Ceebja) Dr. Mário 

Faraco, sediado junto ao Complexo Penitenciário de Piraquara, conferem sentido 

para sua prática profissional dentro do sistema penitenciário. O total de alunos 

atendidos atualmente no Ceebja Dr. Mário Faraco é de 1.499 internos, 250 deles do 

regime semiaberto e 1.249 do regime fechado. 

Os professores têm capacitação específica, todos são pós graduados em 

Educação de Jovens e Adultos.  

A escolha dos informantes foi realizada pela direção do colégio, visando 

atingir a pluralidade do grupo e também o maior tempo de experiência dando aula 

dentro dos presídios. A entrevista se realizou numa sala reservada para reuniões. 

Os professores, num primeiro momento, mostraram-se ressabiados, 

perguntando quais eram as reais intenções daquela entrevista. Como coloca 

Goffman essa insegurança da equipe dirigente é compreensível e se dá muitas 

vezes pelo contexto básico de sua atividade diária estar situada na contradição das 

instituições totais entre o que realmente faz e o que oficialmente deve dizer que faz. 

Porém, depois de esclarecido os objetivos da pesquisa, a entrevista se desenvolveu 

satisfatoriamente ao objetivo da pretendido. 

Antes, contudo de entrar no mérito do ponto de vista dos professores sobre a 

educação e seu trabalho, é preciso destacar o fato de que a escola não é um 

simples lugar de aprendizagem de saberes, mas sim, e ao mesmo tempo, um lugar 

de aprendizagem de formas de exercício do poder e de relações com o poder. A 

escola, com um universo onde reina a regra impessoal, “opõe-se a todas formas de 

poder que repousam na vontade ou na inspiração de uma pessoa”.  

Logo na primeira questão colocada aos entrevistados, os professores 

deixaram claro a representação dos mesmos a respeito da educação dentro do 

presídio, e de seus papéis para esse fim, reiterando a hipótese central deste 

trabalho da escola na prisão como mais um meio de normatização, ao questionar 

sobre o que seria um professor: “além de transmitir conhecimento, mudar o 

comportamento, tentar mudar o comportamento, restaurar a identidade deles (os 
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presos), criar valores que muitos não tiveram”; “além de professor a gente é 

psicólogo, amigo. Para eles (presos) o que importa é a conversa, diálogo do dia-a-

dia, para assim podermos chegar ao nosso trabalho como educador em termos de 

matéria, de conteúdos, os planejamentos não são alcançados nem metade”; “o 

professor está ali para ‘lapidar’, tornando o melhor e mais pleno”. 

Essa idéia do professor como “salvador” é bem recorrente nas entrevistas, ao 

se contraporem aos agentes penitenciários, eles voltam a reiterar essa 

característica: “nós professores os tratamos como seres humanos não como 

encarcerados, a polícia e os agentes tratam com brutalidade. Para os agentes eles 

são presos, para nós professores eles são alunos”. 

Essa idéia dos professores é muito próxima a que Antonio Cândido comenta a 

respeito da “bondade original” atribuída à escola: 

A partir do século XVIII as ideologias do progresso forjaram a imagem de 
um homem perfectível ao infinito graças à faculdade redentora do saber. 
Era como se a mancha do pecado original pudesse ser lavada e o paraíso, 
em vez de ter existido no passado, passasse a ser uma certeza gloriosa do 
futuro. O século XIX se embalou na ilusão de que quando a instrução fosse 
geral acabariam os “males da sociedade” – como se ela pudesse substituir 
as reformas essenciais na estrutura econômica e social, que, estas sim, 
são requisitos para se tentar a melhoria da sociedade e, portanto, dos 
homens (CANDIDO, 1980, p.85). 

Ao questionar o motivo da escolha da profissão, todos responderam que foi 

por escolha própria, opção, no entanto, como coloca sabiamente Bernard Lahire 

(2005), a partir do momento em que se esta tratando de discurso, o entrevistado 

corre o risco de subestimar (ou de não mencionar) as práticas que percebe como 

menos legítimas, e de superestimar as práticas que considera mais legítimas. Assim, 

uma parte do trabalho do entrevistador consiste justamente em limitar o máximo 

possível os efeitos de legitimidade. Decorre daí a importância dada à transcrição 

precisa e detalhada das entrevistas. Foi o que se buscou nesse trabalho, ainda que 

o problema não seja definitivamente saber se os entrevistados disseram ou não a 

“verdade”, mas tentar reconstruir relações de interdependência e disposições sociais 

prováveis entre os entrevistados. 

Lahire deixa claro, nesse sentido, qual o trabalho do sociólogo: 

Com objetivos bem diferentes, o método de trabalho do sociólogo 
comporta, no entanto certa analogia com o do detetive que busca indícios, 
‘detalhes reveladores’, confronta-os, testa a pertinência de uns em relação 
aos outros, para conseguir reconstruir uma realidade social. Portanto, é 
enfrentando a questão da entrevista como discurso não transparente que 
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poderemos ter uma oportunidade de reconstruir as práticas efetivas. Ou 
melhor, as disposições sociais efetivas que estão no princípio dos 
discursos proferidos (LAHIRE, 2005, p.77). 

Era de se esperar que num momento como o da entrevista, perante uma 

pessoa estranha àquele meio (a pesquisadora), os professores não dissessem algo 

contrário ao que disseram, já que a intenção dos professores, a todo o momento, era 

reforçar suas qualidades profissionais, e também as da instituição que ali estavam 

representando. É elucidativo nesse sentido levar em conta o fato dos professores 

que trabalham junto às unidades prisionais, serem “emprestados” das escolas em 

que são concursados (escolas regulares) para atuarem junto ao departamento 

penitenciário nacional (Depen) e Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania 

(Seju), no caso via Ceebja Mario Faraco, e o fato de eles receberem um acréscimo 

no salário de quase 100% para atuar dentro do sistema o que por si só faz com que 

todos que estão ali trabalhando não queiram se desvincular desta instituição. 

 Outro aspecto recorrente, a todo o momento, na fala dos entrevistados, é a 

questão da disciplina existente por parte dos alunos dentro do presídio, disciplina 

essa que segundo a fala de muitas das entrevistadas não é vista no ensino regular, 

outro motivo que por si só segunda essas já garante a satisfação de trabalhar dentro 

de uma unidade penal: “a questão da disciplina é muito forte nos sistema, se ele 

(preso) olhar torto, vai sofrer castigo, já fora, na escola regular, ninguém respeita, 

vão até armados, aqui na prisão é tranqüilo, todos disciplinados”. 

Isso se deve em boa parte pelo fato da escola se encontrar dentro de um 

presídio, onde os alunos são selecionados por critérios de comportamento; 

condenados por crimes hediondos, por exemplo, não podem ir à escola. O principal 

critério de seleção dos alunos pela chefia de segurança é a questão da segurança, é 

esta chefia que libera ou não os alunos para freqüentarem a escola. 

Vale, neste momento, considerar o poder da disciplina presente nas 

instituições escolares estejam elas dentro ou fora do sistema penitenciário. Nelas 

existem mecanismos que efetivam a disciplinarização dos indivíduos que a compõe.  

Segundo Foucault (1977, p. 126), esses mecanismos “(...) permitem o 

controle minucioso de operações do corpo, que realizam a sujeição constante de 

suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade - utilidade são o que podemos 

chamar as ‘disciplinas’”. Continuando a discorrer sobre essa questão afirma que a 

“(...) disciplina fabrica assim corpos ‘dóceis’. A disciplina aumenta as forças do corpo 
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(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência).”  

Foucault (2003, p. 182), oferece referências que permitem “(...) captar o poder 

em suas extremidades, em suas últimas ramificações. Lá onde se torna capilar; 

captar o poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais (...)”, e por 

conseqüência, analisar a escola como o lugar onde o poder disciplinar produz saber, 

mantém-se, é aceito e praticado por todos os membros da instituição escolar numa 

relação hierárquica.  

Exercer pressão constante sobre os alunos para que todos dêem atenção nos 

estudos façam as tarefas e respeitem as normas é parte de um sistema punitivo com 

função normalizadora. O normal se estabelece como princípio de coerção e com ele 

o poder de regulamentação.  

A disciplina exige um espaço específico para seu exercício, um espaço no 

qual os indivíduos possam ser vigiados nos seus atos, que tenham seu lugar 

específico para visualizar seu comportamento para poder sancioná-lo ou medir suas 

qualidades.  

O espaço deve ser visto como algo útil e funcional a escola deve ser dividida 

através de séries e classes e as mesmas individualizarem os alunos através da 

disposição em filas o que facilita a vigilância e o controle. O professor visualiza os 

alunos, pois cada um se define pela sua posição na classe, nesse sentido “(...) a 

sala de aula formaria um grande quadro único, com entradas múltiplas, sob o olhar 

cuidadosamente ‘classificador’ do professor” (FOUCAULT, 1977, p. 135).  

A exigência da distribuição das classes em fileiras, com alunos em ordem e 

uniformizados tem como objetivo garantir a obediência dos alunos, e uma melhor 

utilização do tempo. Cria espaços funcionais e hierárquicos, “(...) trata-se de 

organizar o múltiplo, de se obter um instrumento para percorrê-lo e dominá-lo, trata-

se de lhe impor uma ‘ordem’” (FOUCAULT, 1977, p. 135).  

A comparação física das escolas e das prisões procede de acordo com sua 

composição arquitetônica. Classes distribuídas lado a lado sem nenhuma 

comunicação, grandes nas janelas, refeitório comunitário, muros altos e com grades, 

portões sem nenhuma visibilidade com o lado externo à escola.  

A construção das escolas obedecem a quase todas essas disposições e com 

uma peculiaridade importante, a posição da sala da diretoria permite ter uma visão 

global de todo estabelecimento, um “olhar panóptico” - uma construção que se 
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aproxima ao Panóptico de Bentham. O panoptismo é característica das prisões mas, 

certamente, está presente nas instituições escolares também. Mesmo que não 

apresente efetivamente todas as características descritas, a funcionalidade do 

posicionamento da sala da diretoria e supervisão remetem a uma forma de vigilância 

efetiva. Nas escolas as práticas transgressoras são “registradas” na forma de 

“ocorrências”, estas relatam as ações dos alunos e dos professores que, 

posteriormente são arquivadas e avaliadas. Através dessas “ocorrências”, ambos 

podem ser suspensos ou expulsos (no caso dos professores, são exonerados do 

cargo por serem funcionários públicos) dependendo da gravidade do ocorrido.   

A escola torna-se “(...) um espaço fechado, recortado, vigiado em todos os 

seus pontos, onde os indivíduos estão inseridos num lugar físico onde os menores 

movimentos são controlados onde todos os acontecimentos são registrados (...)” 

(FOUCAULT, 1977, p. 174). Esse tipo de vigilância permite a diretoria um controle 

sobre todas as movimentações na escola: quem está no corredor, quem vai ao 

banheiro, a classe “indisciplinada” e outros mais.  

O poder disciplinar exercido através da configuração arquitetônica e, da 

mesma forma, o controle da diretoria sobre o professor e o aluno através do “olhar 

panóptico” demonstra de forma veemente como a disciplina faz “(...) funcionar o 

espaço escolar como uma máquina de ensinar mas também de vigiar, de 

hierarquizar, de recompensar” (FOUCAULT, 1977, p. 134).  

Embora a pesquisadora não tenha tido a oportunidade de conhecer uma sala 

de aula dentro do presídio, por questões já acima mencionadas relativas às 

dificuldades de entrar nos presídios, as professoras relatam que nos presídios de 

segurança máxima, como na Penitenciária Estadual de Piraquara (PEP), “os 

professores ficam separados dos alunos por grades na sala, e no corredor um 

agente ou um policial fica responsável por garantir a ordem da classe e a segurança 

do professor. Como relatam os professores, antes da existência das grades de 

separação, a segurança dos professores se dava por meio de dois policiais com 

escopetas e “cachorrões” junto com os mesmos no momento da aula”. 

Um dos maiores motivos que leva os detentos à sala de aula é a remissão da 

pena, já que a cada seis dias na escola contam como um dia de remissão. Porém, a 

queixa das professoras entrevistadas é que muitas vezes o aluno prefere ir pro 

trabalho à escola, pois ao trabalhar ele recebe mensalmente uma quantia, que ajuda 
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a sustentar sua família. A remissão para o trabalho também é diferenciada, a cada 

três dias trabalhados o detento tem direito a um dia de remissão na pena. 

Outro aspecto muito interessante na fala dos entrevistados é a diferença que 

existe entre os alunos e alunas, em relação à conduta e ao comportamento na sala 

de aula: “a mulher é mais preguiçosa, tem o emocional comprometido”; “é bem mais 

complicado trabalhar com a mulherada do que com os homens”; “as mulheres são 

mais parecidas com os adolescentes, são cheias de manha, marra, querem que o 

professor fique com peninha”. 

Porém, como ressaltam os professores, esse comportamento se deve em 

grande parte ao fato de os homens serem muito mais ociosos no regime fechado 

que as mulheres; segundo as entrevistadas, os homens passam o dia todo deitado, 

dormindo, enquanto as mulheres têm que sair para trabalhar na limpeza, seja da 

própria penitenciária, como em outras unidades, ou ainda em órgãos públicos, como 

o Departamento de Trânsito (DETRAN), por exemplo. Elas acordam todo dia às 5 

horas, saem do trabalho às 16 horas, 16h30 vão para a escola, onde ficam até às 

19h30. Realmente, como reconhecem as próprias professoras, a rotina das 

mulheres na prisão é muito mais exaustiva que a dos detentos do sexo masculino. 

Ao ser questionado quanto às dificuldades para trabalhar numa penitenciária, 

a principal queixa foi quanto à distância, ou ainda quanto às doenças muito comuns 

em ambientes prisionais, como a tuberculose e até mesmo a hanseníase. 

Outra dificuldade enfrentada pelos professores que se propõem a trabalhar no 

sistema é a relutância da família; todos os entrevistados relataram que num primeiro 

momento quando disseram para os familiares de sua intenção em trabalhar num 

presídio, todos foram contra, depois eles foram se acostumando. 

Isso se deve, como relata uma professora, à visão distorcida que a sociedade 

tem do ambiente prisional, visão essa que muitas vezes o agente penitenciário é que 

é o responsável por difundir, nas falas da entrevistada: “o agente pinta isso aqui 

como um troço horroroso”. 

Outro problema apontado pelos professores é a atitude dos funcionários, que 

não compreendem, não aceitam, nem apóiam a educação escolar no presídio. 

Muitos acham que os encarcerados não merecem e não têm direito à educação e há 

aqueles que afirmam que os presos não levam a sério os estudos e usam a escola 

para fins secundários. Os funcionários que pensam assim, geralmente, não aceitam 

os professores, nem o seu relacionamento com os presos, principalmente quando se 
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caracteriza pelo diálogo, respeito e valorização do outro. Muitas vezes, o agente tem 

uma oposição ao fato dos detentos estudarem, os professores são chamados por 

esses de babá de preso. Isso se deve à visão do agente penitenciário de que o 

preso esta lá para sofrer. 

Porém, essa postura vem mudando ao longo do tempo, como uma das 

entrevistadas ponderou (a mesma trabalha há vinte e três anos no sistema): “antes o 

tratamento com o interno era mais grosseiro, o pessoal novo entrou, agora tem 

agente que chama o preso de senhor, o tratamento é muito mais humano”. 

Tal situação evidencia que nas organizações complexas, como é o caso das 

prisões, as relações de poder penetram de forma microscópica e se manifestam 

“como algo que circula, ou melhor, como algo que só funciona em cadeia [...] (que) 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas 

estão em posição de sofrer sua ação [...] são sempre centros de transmissão” 

(FOUCAULT, 1977, p.183). 

A circulação desse “poder capilar” no interior das organizações obtém a 

docilidade dos indivíduos na consecução dos objetivos por elas propostos, sendo os 

poderes exercidos em níveis variados, como teias e, no caso das prisões, as 

tensões aparecem ora de maneira permanente, ora latente, ora manifesta. 

O funcionamento da prisão possuindo, portanto, estratégias e astúcias 

próprias, acaba por assegurar a sua existência e o seu fracasso. 

Essas constatações não diferem muito das já abordadas por outros 

pesquisadores. 

Cardoso da Silva (2006) observam também que a escola em ambiente de 

prisão não se compreende como uma tecnologia de transmissão de conteúdos. Os 

professores, apesar de recorrerem às teorias pedagógicas mais avançadas, 

parecem não contribuir para que os presos se coloquem de forma mais crítica diante 

do papel da prisão frente seus internos. 

Assim sendo, se o compromisso não é com a transmissão de conteúdos, 

acaba sendo com relação à transmissão de valores morais. A partir de então a 

escola neste ambiente funciona como um elemento reformador de consciências. 

Isso se dá ainda, segundo o pesquisador citado acima, principalmente porque 

a escola também não se percebe enquanto tecnologia de controle. Apesar de ser a 

instituição responsável por repassar aos seus assistidos a noção científica de como 

se dá a realidade, ela através de seus agentes, assume o discurso da prisão. 



21 

 

 

Por fim, não se discute em ambiente escolar que a prisão é uma tecnologia de 

controle por excelência. Não se dá conta de que ela mesma, ao adotar seus 

mecanismos moralizadores, está contribuindo para que aquela instituição continue 

desempenhando o seu papel, ou seja, fazer com que os indivíduos das classes 

subalternas internalizem a disciplina necessária ao bom desenvolvimento do 

capitalismo (FOUCAULT, 2003). 
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4 PUNIÇÃO/CONTENÇÃO OU REABILITAÇÃO? 

Em 1779, Jonh Howard criou a instituição penitenciária como um modelo que 

deveria impor penitências, sofrimento e expiação. No início, tratava-se de uma idéia 

revolucionária, já que pretendia livrar os indivíduos condenados de exploração e 

crueldade e proporcionar-lhes uma oportunidade de arrependimento. Assim, a prisão 

aparece como uma forma menos cruel de punição que as do passado, já que não 

admitia mais a dor física e a morte. Em outras palavras, “tudo indica que a prisão 

aparece também como uma forma de substituição do suplício e da tortura, uma 

forma de castigo supostamente mais humano e mais fácil de ser dosado, atendendo 

às exigências de vários pensadores e juristas por uma justa medida no momento da 

punição” (MORAES, 2003, p.106). 

A cadeia, antecedendo lógica e historicamente à penitenciária, pode encontrar 

seus antecedentes nas masmorras medievais ou noutras formas situadas em 

tempos e lugares distintos. Porém, a cadeia na sociedade capitalista foi recriada e 

definida como tal, sobretudo a partir do século XVIII. 

A partir do século XVIII, vai ocorrendo a metamorfose do pecado em crime, do 

direito divino em Direito Penal, da vadiagem em delito, do coletivo em individual, da 

penitência em prisão, do confessionário em tribunal. A morte como pena, pouco a 

pouco, restringe-se a casos especiais, e juntamente com o trabalho forçado começa 

a ser considerada forma bárbara de punir; assim ganhando espaço, e com tendência 

à universalização, a pena privativa de liberdade. 

Portanto, o modo de produção capitalista inventou ou reinventou a prisão 

moderna, ao criar a pena privativa de liberdade, conferindo-lhe tendência universal, 

porém só se pode dizer que a revolução burguesa chegou às prisões somente no 

final do século XVIII. A centralidade do fato está na transformação das prisões em 

penitenciárias. O termo penitenciária originou-se da prisão canônica, isto é, da prisão 

instituída pela Igreja Católica por volta do século V, nos mosteiros, para punir os 

membros do clero. 

Etimologicamente, as palavra pena e penitenciária provêm do termo latino 

poena. Razão por que, no sentido católico, o vocábulo penitenciária importa tanto o 

sofrimento moral (pena) como o espaço onde penitencia. 

 



23 

 

 

Há que se considerar, portanto, que a prisão como instituição fechada, 

tomando a si o encargo de aplicar técnicas corretivas sobre seus tutelados e 

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. Nesse momento, ele é totalmente 

despido de seu referencial, pois ao entrar na prisão o sentenciado é desvinculado de 

todos os 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 identificações 

anteriores para sujeitar-se aos parâmetros ditados pelas regras institucionais. 

O processo de admissão, para Goffman (2003), pode ser caracterizado como 

uma despedida e um começo, e o ponto médio do processo pode ser marcado pela 

nudez. Evidentemente, o fato de sair do seu mundo doméstico exige uma perda de 

propriedade, o que é importante porque as pessoas atribuem sentimentos do eu 

àquilo que possuem. 

Contudo, a mais significativa 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, processos 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, procuram dar ao novato uma noção clara de sua 

situação. O preso recebe através 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. 

A partir do exposto acima, fica claro que a prisão, vista como a instituição da 

pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, em nível de discurso, 

pretende cercar o sentenciado dos cuidados necessários à satisfação das mínimas 

exigências, requeridos pelos padrões de vida de um cidadão comum. 

A expectativa é que o sentenciado, ao conviver com os recursos oferecidos 

pela assistência, introjete valores burgueses vigentes na sociedade moderna e que a 

assimilação desses valores converta o condenado ou internado em cidadão 

“honesto” e “trabalhador”. Isso transparece na entrevista, quando uma das 
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professoras relata que no momento em que estava distribuindo os lanches (bolacha 

doce) para os alunos, e a bolacha cai no chão, o aluno pega e come mesmo assim, 

alegando que não se pode desperdiçar já que é bem raro esse tipo de alimento lá, e 

a professora confere ao mesmo um sermão: “lá fora quando você tinha, não dava 

valor [...]. Vê se aprende a valorizar quando sair daqui”. 

 Analisando as prisões, Foucault (1977) aponta que elas possuem 

mecanismos internos de repressão e punição que ultrapassam o castigo da “alma”, 

investindo na regulação do corpo do detento pela coação estimulada 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 devido às 

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 permanente vigilância 

representa tática de eficácia, Foucault (2003) localiza na prisão um dos espaços 

sociais apropriados para produzir o “corpo dócil”, economicamente produtivo, 

socialmente civilizado, politicamente disciplinado e culturalmente devotado à prática 

e às razões do Estado. 

Dessa forma, considerando-se que a prisão vive à base de vigilância e 

punição, como pode o homem encontrar significado numa escola nesse espaço 

arquitetônico de violência, onde a rede de relações internas o despersonaliza e o 

anula? 

Assim, ao longo da existência da prisão, invariavelmente, se sobressai a 

função de punir, afirmando os procedimentos que lhe são necessários, os quais 

culminam por transformar a manutenção da ordem interna, a vigilância, a disciplina, 

a segurança, no fim precípuo da organização penal. Isso não significa que os 

programas de reabilitação do sistema penal são ausentes ou inexistentes, mas que 

estão inseridos nesta lógica, cuja contenção transfigura-se enquanto aspecto central 

da prisão. 

À existência mesmo da prisão, é limiar esse embate sobre suas finalidades. 

Basilar de sua constituição, o dilema que se lhe apresenta não pode, de forma 

alguma, ser superado, pois significaria, no limite, acometer a própria pena de 

encarceramento. Seus fins confessos, reabilitar e punir, fornecem os pilares para 
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sua sustentação. Subjugar um ou outro, portanto, denotaria sua derrocada enquanto 

a forma por excelência de combate à criminalidade. São duas forças que disputam o 

controle e a prioridade na formulação das políticas públicas penitenciárias e na 

organização de seus procedimentos de gestão, que não podem prescindir uma da 

outra, sob o risco de ambas deixarem de existir. 

Afinal, no Estado democrático de direito o que possibilita o poder arbitrário de 

punir é a finalidade de reabilitação que se atribui à prisão (Rodrigues, 1999). 

Entretanto, em sintonia com as expectativas sociais acerca da pena de 

encarceramento, a organização penitenciária limita-se à contenção e à punição: 

A despeito de propósitos reformadores e ressocializadores embutidos na 
fala dos governantes e na convicção de 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, 1991b, p. 
70) 

A operação penitenciária, sua organização, procedimentos, normas, 

programas e atividades, configurados para proporcionar a reabilitação dos 

criminosos, culminam por convergir suas ações para aprimorar a contenção e o 

controle da massa encarcerada. Arrolada como aspecto central na transformação de 

criminosos em não-criminosos encontra-se a atividade de educação. 

A proposta do sistema penitenciário é reabilitar o indivíduo para a vida livre. 

Esse termo reabilitar está ligado à idéia de reeducar e ressocializar. Essa 

ressocialização seria a condição para o indivíduo retornar à sociedade, porém o que 

alguns teóricos problematizam é que como que alguém pode se reeducar para uma 

vida livre estando preso? 

Se esta diante de mais uma expressão da contradição constitutiva da prisão. 

Segundo Coelho (1982, p.13) 

De fato, como pode pretender a prisão ressocializar o criminoso quando ela 
o isola do convívio com a sociedade e o incapacita, por esta forma, para as 
práticas da sociabilidade? Como pode pretender reintegrá-lo ao convívio 
social quando é a própria prisão que o impele para a “sociedade dos 
cativos” onde a prática do crime valoriza o indivíduo e o torna respeitável 
para a massa carcerária? 

O sistema e o regime progressivo foram constituídos e instituídos com o 

propósito de ressocializar e reintegrar o prisioneiro, paulatinamente, na vida em 

liberdade, evitando, dessa maneira, o abrupto reingresso do mesmo na sociedade 
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civil. O condenado, ao cumprir sua pena, regra geral, percorreria um regime prisional 

constituído de três estágios: fechado, semiaberto e aberto. 

 Antonio Luiz Paixão (ano, p.113) escreve a esse respeito baseado no sistema 

penitenciário mineiro: 

Por outro lado, o “regime aberto” teve o efeito de impor obstáculos à plena 
cristalização da “sociedade dos cativos” como esfera monopolizadora da 
sociedade, da participação e da lealdade dos presos. Saídas regulares, por 
exemplo, possibilitam a muitos dos internos a manutenção de laços 
familiares. O trabalho extramuros torna possível o estabelecimento de 
redes de interação com membros da sociedade “lá fora”” e a remuneração, 
mesmo que pareça insignificante ou irrisória em relação aos padrões 
externos, torna o preso menos dependente da “sociedade dos cativos” para 
sua sobrevivência. Isso não quer dizer que o sistema penitenciário mineiro 
eliminou a formação de empresas delinquentes de fornecimento de bens e 
serviços ilegais. Em todas as unidades do sistema iremos encontrar o 
trafico de tóxicos e, em menor escala, de álcool, assim como bancas de 
jogo. Encontraremos também presos reduzidos a uma situação de 
mendicância, prontos a se prostituírem ou a assumir o papel de “robô” 
como condição para a aquisição de tóxicos ou bens de consumo 
culturalmente valorizados.  

Thompson, ao trabalhar o conceito de “prisonização”, isto é, adoção, em 

maior ou menor grau, do modo de pensar, dos costumes, dos hábitos, da cultura 

geral da penitenciária, localizou um dos pontos centrais de contradição inerente ao 

sistema progressivo. Ponto este situado nos estágios iniciais do sistema, isto é, nos 

dias, meses ou anos de enjaulamento do prisioneiro na prisão, seguidos pelo 

período de cumprimento da pena em prisão de regime fechado, semiaberto e, 

finalmente, aberto. 

O condenado ao conquistar, se o conseguir, o regime aberto, já estará 

totalmente prisionizado. Sua conversão às normas, códigos e valores da “sociedade 

dos cativos” é tão profunda e extensiva a ponto de ser inviável, ou até impossível, 

acontecer o rompimento do prisioneiro com vínculos criados entre o interno e a 

prisão . 

O Sistema Penitenciário Brasileiro encontra-se envolvido em uma crise 

crônica, em conseqüência de um maior agravamento de problemas de origens muito 

antigas, que ocorrem nas prisões do país, tais como a superpopulação carcerária, as 

péssimas condições em que se encontram as prisões, celas imundas, 

promiscuidade, o aumento incessante do índice de violência entre os internos, 

drogas, os maus tratos e torturas, as práticas de abuso sobre os detentos, a falta de 

agentes penitenciários especializados e despreparados para lidar com os 

encarcerados, parcos recursos, “a inexistência de garantias mínimas aos 
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condenados e o desrespeito institucional à legislação ordinária e aos princípios dos 

Direitos Humanos” (ROLIM, 2003, p.4). 

Diante desta introdução, é pertinente enfatizar a reflexão de Moraes (2003, 

p.168): 

Estruturalmente violentas, as sociedades dos cativos, [grifo do autor] como 
diria Sykes 2, são locais perigosos, ‘cheios de maldade’, inclusive pelos 
sentimentos ambíguos e contraditórios que a instituição prisional produz 
naqueles que ali estejam sendo punidos ou trabalhando no processo de 
punição. Contradições que [...] parecem estar relacionadas à função que 
em tese a prisão deveria cumprir, a saber, a de que ela seria capaz de 
melhorar, ressocializar os seus sentimentos internos, [grifo do autor] 
quando, em verdade, o que estes veem – utilizando como espelho os 
inúmeros outros presos que para ali, cronicamente, retornam - e sentem é 
o quanto é difícil, praticamente impossível, esta tarefa. 

Por outro lado, é importante ilustrar também, na íntegra, o ponto de vista de 

Rolim (2003, p.5) sobre a realidade vivida nos estabelecimentos prisionais 

brasileiros, fundamentada na experiência que se resume a partir dos principais fatos: 

Não existe um processo de individualização das penas condicionada, em 
larga medida, pela circunstância da superlotação das instituições prisionais; 
não há métodos padronizados de administração prisional, tratamento dos 
presos e gerenciamento de crises; condições precárias das prisões, 
principalmente quanto à habitabilidade, higiene, alimentação e saúde; 
ociosidade geral dos encarcerados, em consequência de falta de projetos 
de qualidade, ou ainda aplicação de projetos desarticulados com a 
realidade dos encarcerados principalmente no que diz respeito à educação 
e ao trabalho não profissionalizante; não há garantias mínimas, e 
exposição reiterada dos condenados a diversas possibilidades de violência 
tanto por parte dos demais presos como por parte de funcionários do 
sistema; omissões sistemáticas por parte do Poder Judiciário e do 
Ministério Público no enfrentamento da crise penitenciária e na montagem 
de estruturas efetivas de fiscalização; condições irrazoáveis e inseguras de 
trabalho para os próprios funcionários do sistema, em geral despreparados 
e mal pagos; corrupção disseminada no sistema a partir da venda de 
direitos, tráfico de drogas, introdução ilegal de vantagens e privilégios, 
desvio de alimentos e de outros recursos e co-produção e agenciamento 
do crime; regimes disciplinares rigorosos e ineficientes que agravam a 
execução penal e promovem tensões desnecessárias nas instituições; não 
há mecanismos de queixa e processamento de denúncias realizadas por 
internos e familiares; não existem mecanismos de fiscalização 
independentes e sistemáticos das instituições prisionais; tratamento 
inadequado e normalmente ilegal e abusivo na revista de familiares de 
apenados quando das visitas às instituições; não há assessoria jurídica aos 
condenados, e existem enormes dificuldades para a obtenção de 
benefícios legais na execução agravadas pela inexistência ou precariedade 
da Defensoria Pública nos estados; assistência médica e odontológica 
praticamente inexistentes ou oferecidas de forma incipiente e precária; há 
elevado índice de morbidade nas prisões; elevados índices de 
encarcerados portadores de doenças sexualmente transmissíveis - HIV-
AIDS - e de casos de tuberculose, entre inúmeras outras doenças. 
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Porém, a idéia que sustenta o sistema penitenciário paranaense, assim como 

de inúmeros outros sistemas prisionais, consiste em oferecer ao condenado meios 

que possam facilitar a sua reintegração / ressocialização. 

Para isso, são adotados políticas que valorizam o trabalho do preso2, 

assistência educacional, religiosa e outras atividades. 

Dentre esses elementos, o mais valorizado é o trabalho, que, como foi já foi 

dito, dá direito à remissão de pena; a educação, por sua vez, tem um papel marginal. 

A educação se dá de duas formas, a primeira relaciona-se à educação formal, que 

consististe no Ensino Fundamental e Médio e é realizada em parceria com a 

Secretaria de Educação do Estado no regime supletivo (sendo que é essa que terá 

maior interesse na pesquisa); a segunda se trata da educação profissionalizante. 

Porém, um dos grandes problemas que permeia esses dados é o fato de o 

Estado não dar condições para essas pessoas antes de elas adentrarem na prisão; 

essa pergunta poderia ser respondida se reportando a Loic Wacquant (2001); para 

ele a prisão virou um depósito daqueles que não são bem vindos na sociedade, 

assim a intenção é que eles fiquem esquecidos lá. O desmantelamento do Estado-

social gerou pobreza e desemprego, que agora se resolve com mais 

encarceramento e prisões. 

Como bem coloca Bodê de Moraes (2003, p.181): 

a prisão e o sistema penitenciário nasceram para ser exatamente o que 
são e o que sempre foram: uma forma de controle social perverso que 
passa pela “criminalização da marginalidade” e da pobreza ao mesmo 
tempo em que é uma vitrine para toda sociedade e os pobres em particular 
daquilo que eles realmente seriam: potencial e virtualmente membros da 
classe perigosa. 

Presente desde os primórdios da prisão, a educação é arrolada como 

atividade que visa a proporcionar a reabilitação dos indivíduos punidos. Contudo, 

considerando que os programas da operação penitenciária apresentam-se de forma 

premente a fim de adaptar os indivíduos às normas, procedimentos e valores do 

cárcere – afiançando, portanto, aquilo que se tornou o fim precípuo da organização 

penitenciária: a manutenção da ordem interna e o controle da massa. 

No interior das prisões, as contradições do processo de ajustamento 

materializam-se nas possibilidades concretas dos indivíduos punidos preservarem-

                                                 
2 Cada três dias de trabalho é um dia a menos na pena a ser cumprida, esse processo é denominado 
“remissão da pena”. 
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se como sujeitos; na resistência a subjugarem-se plenamente aos valores da 

instituição e do sistema social que lhe é inerente. 

A educação formal não permanece, em absoluto, neutra nesse processo 

pleno de contradições de subjugação e resistência. "A característica fundamental da 

pedagogia do educador em presídios é a contradição, é saber lidar com conflitos, 

saber trabalhar as contradições à exaustão" (Gadotti, 1993, p. 143). 

Assim, as rígidas normas e procedimentos oriundos da necessidade 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 ao "sistema social da prisão" (Sykes, 1999, p. 9) e 

ao "mundo do crime" (Ramalho, 1979, p. 163).  

Portanto constata-se que “(...) nos estabelecimentos penais, a educação 

compõe a área de reabilitação, sendo a ela subordinada hierarquicamente. A 

manutenção de suas atividades, contudo, em todo o tempo, observou a participação 

de outras instituições não pertencentes propriamente à unidade prisional. Sua 

organização e funcionamento são decorrentes, dessa forma, das normas e diretrizes 

das instituições que as coordenaram, ao longo dos anos” (PORTUGUES, 2001, 

p.368). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho, pôde-se perceber que embora a educação e a prisão 

estejam revestidas de um discurso de emancipação e reabilitação, e que embora 

muitos defendam a educação dentro da prisão como uma possibilidade de 

emancipação do sujeito e como um meio a mais para ajudar na ressocialização, pela 

fala dos próprios professores fica claro que isso não passa de um discurso, é preciso 

afastar assim, qualquer postura ingênua em relação ao papel da escola dentro do 

sistema prisional. 

Alguns paradoxos aparecem e a prisão é cheia deles. A escola tem que 

funcionar segundo as normas de segurança e de disciplina, ao mesmo tempo em 

que se quer desvinculá-la dessas normas e construir um espaço escolar onde o 

aluno possa participar ativamente, onde possa haver integração grupal e onde o 

debate e a reflexão crítica sejam vistos como aspectos fundamentais na formação 

dos indivíduos. Sabe-se que a educação escolar não está priorizada neste país, 

muito embora o discurso oficial afirme o contrário. Como será, então, a repercussão 

em um estabelecimento penal? 

Fica claro que, “funcionando pelo avesso”, a prisão nega qualquer 

possibilidade de ressocialização, de reintegração do indivíduo à sociedade, porque 

realiza a privação da liberdade, exerce a vigilância e privatiza a experiência da 

punição. Portanto, o Estado oferece na prisão oportunidades que as pessoas não 

tinham antes de adentrar nela, um paradoxo sem tamanho, explicado somente pela 

substituição do Estado do bem estar social pelo Estado Penal. 
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