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Educação de Adultos Presos: possibilidades e contradições da inserção da educação escolar nos 

programas de reabilitação do sistema penal no Estado de São Paulo 

 

 

RESUMO 

 

 

Este trabalho consiste numa tentativa de investigar as possibilidades e 

contradições em constituir a educação escolar enquanto um dos aspectos da operação 

penitenciária de transformação dos indivíduos punidos. 

Ponto de inflexão de uma trajetória profissional de dez anos, atuando no 

Programa de Educação do sistema penal do Estado de São Paulo, o trabalho procura 

sistematizar uma série de reflexões e questionamentos, cuja nítida orientação era a 

consolidação de uma proposta educativa própria, destinada à população carcerária. 

As prisões, suas normas, procedimentos e valores observam a absoluta 

primazia na dominação e no controle da massa encarcerada. Decorre que a manutenção da 

ordem e disciplina internas são transfiguradas no fim precípuo da organização penal. Os 

programas e atividades considerados “reeducativos” inserem-se nesta lógica de 

funcionamento, pautando suas ações e finalidades pela necessidade de subjugar os sujeitos 

punidos, adaptando-os ao sistema social da prisão. Contudo, a resistência prisioneira ao 

controle é patente. 

A educação, de forma alguma, permanece neutra nesse processo (embate) de 

subjugação e resistência. Seus pressupostos metodológicos e suas práticas cotidianas 

podem contribuir para a sedimentação da escola enquanto recurso ulterior de preservação e 

formação dos sujeitos, nos interstícios dos processos de dominação. 

A pesquisa procura delinear as possibilidades para que as prerrogativas da 

gestão penitenciária não irrompam as práticas educativas, prescrevendo suas ações. Por 

conseguinte, impõe-se a necessidade de inscrever o Programa de Educação de Adultos 

Presos aos seus congêneres no âmbito nacional, efetivando sua organização por preceitos 

mormente educacionais e não carcerários. 

 

 

Palavras-chave: educação de adultos presos; sistema penal e educação; reabilitação penal.



Education of Adult Inmates: possibilities and contradictions with the introduction of schooling 

education in the rehabilitation programs inside the penal system 

in São Paulo State. 

 

 

ABSTRACT 
 

 

This work consists in an attempt to investigate the possibilities and 

contradictions when schooling education for transformation of the individuals punished is 

constituted as one of the aspects pertaining to the prison operation. 

As a point of deflection after a ten-year professional trajectory working for 

the Educational Program in the penal system of São Paulo State, this work intends to 

systematize several thoughts and questionings formerly oriented to consolidate an 

education proposal particularly driven to the population incarcerated. 

The prisons, its rules, procedures and values observe absolute primary 

attention to the domination and control of the mass incarcerated. Therefore, the 

maintenance of internal order and discipline is transfigured to the essential goal of the penal 

organization. The so-called “re-educational” programs and activities are inserted in this 

functional logic, having their actions and objectives based on the need of subjugating the 

people punished, by adapting them to the social system inside the prison. Nevertheless, 

prisoners’ resistance to the control is evident. 

By no means education is neutral in such a process (battle) of subjugation 

and resistance. Its methodological basis and daily practises can contribute to sediment 

school as a subsequent resource for the preservation and formation of individuals in the 

interstices of the domination processes.  

This research aims to draw possibilities so that the prerogatives of prison 

administration shall not invade the educational practice, ruling its actions. Therefore, 

there’s need to introduce the Education Program for Adult Inmates along with its congenial 

programs in a national approach, with the view of effecting its organization on educational 

and not incarcerating basis.  

 

 

key words: adult inmates’ education; prison system and education: penal rehabilitation 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente estudo possui como objeto o programa de educação de adultos 

presos realizado no Estado de São Paulo. Uma intenção que lhe é intrínseca é a de 

sistematizar e organizar, nos moldes e rigores científicos, uma série de indagações, 

observações e reflexões desencadeadas durante meu exercício profissional, ao longo de dez 

anos, nas unidades prisionais paulistas, atuando na equipe de coordenação deste programa. 

O tema parece inusitado. Afinal, quais são as possibilidades de se 

desenvolver, num ambiente altamente hostil como o das penitenciárias, um processo 

educativo?  

As prisões, para dizer o mínimo, causam profunda repulsa, devendo as 

“pessoas boas” dela guardar a mais absoluta distância. Não sem motivo, pois “quando 

vemos uma prisão com suas muralhas altas vigiadas por guardas armados, quando 

avistamos as celas com suas janelas gradeadas a ferro, onde às vezes aparecem as mãos 

do prisioneiro, é quase impossível deixar de pensar que alguma coisa absolutamente 

terrível deve estar guardada por meios tão drásticos” (ROCHA, 1994: 55). 

O tema apresenta-se igualmente inusitado à literatura. A abordagem 

científica das prisões, constituída enquanto objeto de pesquisa e reflexão crítica, é 

relativamente recente no Brasil. Seu impulso ocorreu em meados da década de 70, 

desencadeado pela distensão do regime autoritário e, principalmente, pela escalada da 

violência verificada desde então nos centros urbanos do país (ADORNO, 1991a). Decorre 

uma produção teórica, senão farta, relativamente abrangente. Retratam desde o cotidiano de 

suas relações (VARELLA, 1999), os aspectos psicossociais do encarceramento (SÁ, 1996; 

CASTRO, 1991), suas funções político - sociais (ADORNO, 1991a; ROCHA, 1994), 

seus aspectos jurídicos (MIRABETE, 1997; RODRIGUES, 1999), suas origens (SALLA, 

1997), funções de reabilitação (FALCONI, 1996; THOMPSON, 1976), sua cultura 

organizacional (FISCHER, 1996), sua constituição enquanto um sistema social próprio 

(COELHO, 1987; RAMALHO, 1979), até as manifestações e possibilidades artísticas dos 

encarcerados (GOIFMAN, 1994; RUSCHE, 1997). 

No que se refere à educação, a lista é vasta, não obstante reduzir-se 

drasticamente quando  se trata da educação de jovens e adultos. Mesmo assim, continua 



 
 

 10 

extensa. Para ficar em seus expoentes, pode-se citar FREIRE (1979; 1980; 1981; 1983), 

GADOTTI (1975; 1993) e BEISIEGEL (1984), que apresentam uma riquíssima produção 

teórica acerca da questão, abordando seus aspectos históricos, metodológicos e político-

sociais. 

Concernente à educação dos encarcerados, contudo, as referências são 

escassas. Não existe um percurso consolidado de pesquisa, no qual poderia inscrever-se a 

dissertação. No levantamento bibliográfico que evidenciei, duas obras foram encontradas: 

Educação por Trás das Grades: Uma Contribuição ao Trabalho Educativo, ao Preso e à 

Sociedade (LEITE, 1997) e Alfabetização de Adultos – Sistema Paulo Freire: Estudo de 

Caso num Presídio (POEL, 1981). Ambas se constituem como um relato da experiência 

em educar homens encarcerados, sendo que apenas a primeira delas relaciona a educação 

com a reinserção social do indivíduo punido: “este estudo visa propor uma prática 

educativa humana e libertadora, capaz de influenciar e transformar as condições de vida e 

trabalho dentro do sistema penitenciário, contribuindo para que este seja, de fato, 

favorável à reinserção social dos encarcerados” (LEITE, 1997: 10). A segunda possui o 

objetivo de demonstrar a possibilidade de se alfabetizar os prisioneiros, utilizando-se do 

método Paulo Freire. Foi uma experiência pontual. A pesquisadora foi à prisão (no Estado 

da Paraíba) e, durante alguns meses, alfabetizou aqueles alunos, relatando a experiência. A 

contribuição, portanto, é bastante limitada, no sentido de estruturar e organizar um 

programa de educação. 

A obra de LEITE “defende a tese de que a educação escolar, através de 

uma série de elementos, pode influenciar positivamente a prática punitiva carcerária 

propiciando a reinserção social dos encarcerados” (LEITE, 1997: 11). Segundo sua 

análise, a partir de uma melhor estruturação, a educação pode contribuir para a reabilitação 

e, por conseguinte, à reinserção social. Contudo, sua investigação prescindiu de um exame 

crítico da própria reabilitação. 

Neste aspecto, justamente, reside a proposta desta dissertação: confrontar 

estas áreas a fim de verificar as possibilidades e as contradições da inserção do processo 

educativo aos programas de reabilitação dos encarcerados. 

Precedendo à apresentação e análise dos programas considerados como de 

reabilitação, realizo uma caracterização do sistema penal do Estado de São Paulo, no intuito 

de fornecer o adequado contexto segundo o qual eles são organizados. 
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Nesse sentido, no primeiro capítulo procuro, inicialmente, distinguir as 

instituições penais do Estado de São Paulo. De um lado, aquelas que se apresentam com a 

finalidade de reabilitar os indivíduos já condenados – estabelecimentos penais pertencentes 

à Rede da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários (COESPE), da Secretaria da 

Administração Penitenciária. E, por outro, as destinadas aos indivíduos que ainda não 

foram julgados, iminentemente provisórias e que, portanto, não se prestam àquela 

finalidade – Distritos Policiais e Cadeias Públicas, pertencentes à Secretaria da Segurança 

Pública. 

Feita esta delimitação, realizo uma caracterização da organização e 

funcionamento da Rede COESPE, priorizando a análise em detrimento da mera descrição, 

uma vez que, para examinar o papel da educação na prisão, há que  inseri-la nas lógicas 

pelas quais esta instituição se regula e não apenas nos arranjos de seus organogramas. 

As unidades da Rede COESPE constituem um sistema social e cultural 

próprios, cujos pressupostos irrompem suas delimitações físico-estruturais, delineando a 

formulação de políticas penitenciárias. Entretanto, observam igualmente uma 

suscetibilidade às injunções institucionais da Administração Penal. 

A partir desse pressuposto – interferências recíprocas entre a administração 

penal paulista e o sistema cultural e social carcerário – apresento os demais órgãos que 

compõem a organização Penitenciária no Estado de São Paulo: Academia Penitenciária 

(ACADEPEN) e Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel  (FUNAP). 

Perpassa todo o teor da análise o conflito com que se depara a prisão: o de 

ser uma instituição exemplarmente punitiva ou (re) educativa. A correlação de forças que 

disputam a hegemonia e o controle na formulação de políticas públicas penitenciárias, 

invariavelmente, encontram-se nestes dois pólos. 

O segundo capítulo tem por objetivo apresentar e analisar as propostas e 

programas da terapêutica penal que visam a reabilitação dos encarcerados, seus conceitos e 

fundamentos, sua organização e funcionamento e, por fim, quais as suas conseqüências 

para os indivíduos punidos. Procuro demonstrar que a organização e as finalidades dos 

programas destinados à reabilitação dos prisioneiros, indistintamente, estão subjugados às 

necessidades da disciplina, vigilância e segurança dos estabelecimentos penitenciários. De 

tal maneira que as atividades destes programas não se regulam pela perspectiva da 

reinserção social dos indivíduos punidos, mas por desencadear um processo de ajustamento 
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à instituição, de forma a permitir o controle e a dominação da massa carcerária. No limite, 

transformar aqueles homens e mulheres em “bons presos”. 

A técnica penitenciária (FOUCAULT, 1986) equivale o termo “bom preso” 

a indivíduo reabilitado, respaldada pelas ciências jurídico-criminais e criminológicas. Ou 

seja, os que ajustarem-se à máquina carcerária estão aptos para o retorno ao convívio social. 

Todos os programas desta técnica norteiam-se por este objetivo incluindo, portanto, o de 

educação. Subjacente à necessidade do ajustamento, desencadeia-se um processo de 

transformação do infrator em delinqüente, atribuindo-lhe uma criminalidade potencial na 

escala de toda sua biografia. 

Caracterizados e analisados o sistema penal e os programas que ele apresenta 

para a transformação dos indivíduos, no terceiro capítulo o exame recai, especificamente, 

no programa de educação. 

A educação, desde que o encarceramento tornou-se a pena por excelência, 

portanto há mais de 150 anos, é considerada como elemento fundamental na proposta de 

transformação dos indivíduos, desencadeada apela ação carcerária (FOUCAULT, 1986; 

MIRABETE, 1997; THOMPSON, 1976). Suas atividades estão presentes dentre aquelas 

pertencentes aos programas de reabilitação. 

Minha hipótese é a de que a escola, inserida nesses programas, pode 

configurar-se enquanto elemento complementar e subsidiário do ajustamento dos 

indivíduos ao cárcere, inviabilizando um processo educativo fundamentado no 

estabelecimento de vínculos, no diálogo e na participação. Em outros termos, uma 

“educação autêntica que não descuide da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito” 

(FREIRE, 1979: 66). 

Esta hipótese, decididamente, não foi simples de ser elaborada. Durante os 

dez anos em que atuei na equipe de coordenação do programa de educação de adultos 

presos do Estado de São Paulo, uma das minhas atribuições era a de elaborar as diretrizes 

deste programa. As reflexões e os projetos de capacitação do quadro docente, elaborados e 

executados por esta equipe, possuíam como característica central a formulação de uma 

metodologia própria, destinada aos alunos presos. 

A trajetória inicial de minha carreira acadêmica igualmente se traduzia no 

desejo inconteste de construir, com o rigor das ciências, uma proposta de educação 

direcionada à população encarcerada. 
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A pesquisa, os estudos e novas reflexões foram demonstrando que, ao seguir 

essa direção, contribuiria para a especificação e o aprimoramento de um saber destinado ao 

processo de ajustamento, dominação e controle da população carcerária. Em contraponto à 

Educação Libertadora de FREIRE, estaria colaborando com a educação “encarceradora”. 

Não foi algo simples de enfrentar. 

Em vista disso, meus estudos passaram a ter a direção contrária: a de 

procurar demonstrar as contradições da inserção da educação nos programas de reabilitação 

do sistema penal, organizados segundo as finalidades da disciplina, vigilância e segurança, 

cuja orientação é a adaptação dos indivíduos punidos ao sistema social do cárcere, suas 

normas, procedimentos e valores. 

No decorrer do capítulo III, apresento a descrição e a análise do programa de 

educação dos estabelecimentos penitenciários do Estado de São Paulo: sua estrutura, 

funcionamento, princípios, fundamentos e pressupostos metodológicos, objetivos 

curriculares, processos de avaliação e certificação, composição do quadro docente, 

materiais didáticos e pedagógicos, alunos atendidos e carga horária. A observação destes 

aspectos permite delinear as possibilidades e as contradições da educação no cárcere, 

engajando-a na subjugação dos indivíduos punidos ou na formação e preservação dos 

sujeitos.  

Ao longo de sua trajetória, o programa de educação de adultos presos no 

Estado de São Paulo passou por uma série de alterações, decorrentes, sobretudo, das 

diretrizes dos órgãos ou instituições arrogados para tal atribuição: Secretaria de Educação, 

incluindo as unidades prisionais à sua rede regular de ensino, até o final de 1970; a 

Fundação MOBRAL, órgão do governo federal, responsável, no âmbito nacional, pela 

alfabetização de jovens e adultos, posteriormente denominada Fundação EDUCAR; e, 

atualmente, a FUNAP, órgão da própria Administração Penitenciária. Portanto, pretendo 

analisar os aspectos constitutivos desse programa inseridos no contexto histórico pelo qual 

se desenvolveram, de forma a permitir uma adequada caracterização de sua atual 

configuração. 

Sob esse enfoque, a investigação da proposta de educação permite 

vislumbrar suas possibilidades de ação e organização, pautadas por preceitos diferenciados 

da técnica penitenciária. 
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Por fim, o capítulo IV, é dedicado à investigação de uma unidade prisional 

da Rede COESPE, cujo objetivo é o de examinar como os procedimentos da gestão 

penitenciária se materializam no cotidiano prisional. 

A ênfase da análise recaiu nos programas de reabilitação dispostos pela 

unidade, com destaque para a educação. Foram arroladas suas formas de organização, suas 

finalidades e sua relação com as demais esferas do estabelecimento penitenciário, 

mormente com a área de segurança e disciplina e com a Comissão Técnica de 

Classificação, instância penal que avalia a reabilitação dos indivíduos punidos. 

Os critérios que ensejam esta definição permitem vislumbrar a primazia em 

adaptar os indivíduos ao sistema social do cárcere, desencadeando a construção do 

delinqüente, indicando as contradições da inserção da educação nestas prerrogativas e 

apontando suas possibilidades, mesmo que sub-reptícias, de organizar as ações educativas 

nos interstícios do processo de ajustamento e subjugação. 
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O SISTEMA CARCERÁRIO NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os fatos da ciência e a própria ciência não são 

mais do que segmentos do processo de vida da 

sociedade e, para entender o significado dos fatos 

ou da ciência, geralmente deve-se possuir a chave 

da situação histórica, a teoria social correta” 

 

 Max Horkheimer (1989)   
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1. Introdução 

 

 

O Sistema Penal Paulista, para que seja adequadamente caracterizado, requer 

uma descrição, algumas pontuações e muitas considerações. 

De início, há que se colocar em destaque a cisão que lhe é característica. De 

um lado, apresentam-se os Distritos Policiais e os “Cadeiões”, instituições organizadas e 

administradas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. São locais destinados ao 

encarceramento provisório: indivíduos presos em flagrante delito, pronúncia ou sentença 

condenatória recorrível no aguardo de sua sentença; e os presos por medida preventiva, 

devendo permanecer separados daqueles (LEI DE EXECUÇÃO PENAL, Art. 2º). 

Por outro lado, apresentam-se as instituições penais destinadas aos 

indivíduos já condenados à pena de encarceramento, para  o cumprimento da sentença, 

identificados, no Estado de São Paulo, como a Rede COESPE – Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Penitenciários. Atualmente em número de 62, são as que se propõem à 

tarefa de reabilitação do criminoso. 

As penas privativas de liberdade, desde seu início, possuíam a dupla função 

de punir e recuperar (FOUCAULT, 1986). Ao longo de mais de cento e cinqüenta anos em 

que o encarceramento é a pena por excelência, renegando os suplícios, castigos corporais, 

masmorras etc. (FOUCAULT, 1986) as Ciências constituíram um saber sobre o criminoso 

(desde então o elemento central da pena e não mais o crime em si) de forma a reabilitá-lo 

do delito praticado e reintegrá-lo à convivência social. O caráter provisório das instituições 

penais submetidas à Secretaria de Segurança Pública faz com que sua estrutura não seja 

dotada de nenhum dos programas e atividades arrogadas  que se destinam à “recuperação 

do criminoso”. 

O que se verifica, entretanto, é que o tal caráter provisório inerente à 

estrutura destas instituições não existe. Os Distritos Policiais e os Cadeiões foram 

transformados em estabelecimentos para o cumprimento da pena  de reclusão. Dois são os 

principiais motivos apontados para tal disfunção: falta de vagas nos estabelecimentos 

penitenciários da Rede COESPE (estes sim com aquela finalidade) e morosidade no 

Sistema Judiciário, o que leva o indivíduo a cumprir boa parte da sentença nestes locais. 
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O resultado de tal situação não faz senão transformar estes estabelecimentos 

em verdadeiros depósitos humanos. “Os Distritos Policiais da capital, não oferecem mais 

que 60 cm². de espaço por recolhido” (FALCONI, 1996: 104). A Organização da Nações 

Unidas, em suas Regras Mínimas Sobre Prevenção de Delitos e Tratamento de Reclusos 

recomenda que este espaço seja de 2,42 m². 

FALCONI cita ainda, em sua Tese de Doutorado, reportagem publicada 

pelo jornal Diário Popular, 09 de julho de 1995: 05, na qual são demonstradas as 

condições em que 40 homens encarcerados se acomodam em 16 metros quadrados, ou 40 

centímetros por preso. A reportagem foi ilustrada com fotografias realizadas por um 

detento durante a madrugada. “A superlotação carcerária encontra-se na origem de não 

poucos problemas, sobretudo a promiscuidade que promove toda sorte de contaminação – 

patológica e criminógea – exacerbando a violência como forma institucionalizada e 

moralmente legítima de solução de conflitos intersubjetivos. Esse quadro agrava-se devido 

ao expressivo contingente de população encarcerada nos distritos e delegacias policiais, 

nos quais se encontram indiferenciados presos primário e reincidentes, detidos para 

averiguações ou em flagrante e cidadãos sentenciados pela justiça criminal” (ADORNO, 

1991b: 71).    

Os Cadeiões foram construídos na zona periférica da capital e no interior. 

Idealizados pelo governador Luiz Antonio Fleury Filho (1991-1994) e sua equipe de 

governo, estes estabelecimentos são também submetidos à Secretaria da Segurança Pública. 

A denominação, na qual o próprio governador e sua equipe são os signatários é, em si, um 

“deboche assustador” (FALCONI, 1996: 102), pois na gíria dos presos, “cadeiões” são 

estabelecimentos caracterizados pela desorganização e maus tratos. A situação dos 

encarcerados, bem como a estrutura destas instituições, não diferem daquelas  que se 

verificam nos Distritos Policiais. 

O Estado de São Paulo possui pouco mais de 80 mil encarcerados, sendo 

62,5% (50 mil) na Rede COESPE e 31.724 nos Distritos e Cadeiões, dos quais 11.441 

(36%) em situação irregular, ou seja, já condenados pela Justiça (Folha de S. Paulo, 20 - 

agosto - 1999: 3-4). Este contigente bastante significativo de encarcerados encontra-se em 

condições absolutamente subumanas. A este fato, por si só bastante grave, acrescenta-se um 

outro, que é o de policiais serem transformados em carcereiros. Desde o final do século 

XVIII e início do XIX, a justiça criminal passou por processos de racionalização, que 

culminaram numa complexa mutação no que concerne ao direito de punir (FISCHER e 
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ABREU, 1987). Ao objetivo de proteção da sociedade acresceu-se o de reformar o 

indivíduo, procedendo-se para tanto à separação entre os atos de prender, julgar e punir. 

Frente a este objetivo, constituiu-se um saber especializado (técnico - científico) sobre estes 

indivíduos punidos, no sentido de transformá-los: psiquiatria, psicologia, medicina, 

pedagogia, arquitetura, assistência social e sociologia tiveram, no sistema penitenciário, seu 

ponto convergente, tornando-o uma “empresa para modificar as pessoas” (FOUCAULT, 

1986) – e, simultaneamente, seu pólo difusor, construindo seus pressupostos que passaram 

a ser válidos para todo o corpo social. 

Por conseguinte, no que concerne ao encarceramento, os Distritos Policiais e 

Cadeiões não são, sob quaisquer argumentos, instituições destinadas ao cumprimento da 

pena privativa de liberdade. Há uma completa ausência de pessoal técnico minimamente 

especializado no tratamento do recluso, conforme determina a Lei de Execução Penal, em 

sintonia com o que apregoam os tratados e convenções internacionais, aos quais o Brasil 

acatou, incorporando-os à Constituição Federal e aos Programas Nacional e Estadual de 

Direitos Humanos. “Nessas dependências, reinam as mais desfavoráveis condições para a 

‘recuperação’ ou ‘ressocialização’ (...) dos delinqüentes (ADORNO, 1991b: 71). Além 

disso, e como se não bastasse, não só punir o crime mas recuperar os criminosos, é o que 

caracteriza a pena privativa de liberdade (FOUCAULT , 1986). 

Os Distritos Policiais e os Cadeiões não foram concebidos para o 

desenvolvimento de programas educativos. Sua estrutura e funcionamento destinam-se ao 

preso em caráter provisório. Todavia, como já escrevi, as finalidades destas instituições 

estão completamente desvirtuadas, nelas permanecendo encarcerados indivíduos em 

cumprimento de sentença. Apesar desta disfunção, os Distritos Policiais e os Cadeiões não 

serão incluídos na análise, uma vez que o eixo central da pesquisa é a proposta de 

reabilitação do sistema penal e o papel que desempenha, ou deve desempenhar, a educação 

escolar nesta proposta. A perspectiva de reabilitação é completamente ausente dessas 

instituições, recaindo sobre elas apenas um dos aspectos da pena, que é o de punir o 

indivíduo que praticou um delito. 

Desde 1920, quando da inauguração da Penitenciária do Estado, São Paulo 

vem buscando dirigir o foco da atuação das instituições carcerárias para a reabilitação do 

criminoso. E, vale ressaltar, os debates sobre o tema se faziam presentes há pelo menos 

vinte anos, anterior à sua inauguração, conforme nos atesta SALLA (1999), em notável 
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pesquisa sobre a transformação do encarceramento na pena por excelência no Brasil. 

Oitenta anos depois, a questão permanece atual.  

Cumpre ressaltar que não raro os encarcerados em Distritos Policiais e 

Cadeiões fazem motins e rebeliões nos quais a reivindicação básica é a transferência para 

um Estabelecimento Penitenciário. Frente a tais condições é plenamente compreensível este 

ato. Significa que, no limite, os delinqüentes a quem cabe ao Estado custodiar, pois que 

estão em desacordo com a lei, demonstrassem a toda a sociedade que esse mesmo Estado 

igualmente está em débito com os preceitos legais.  

Os estabelecimentos penitenciários “adequados” ao cumprimento da pena de 

reclusão, pois possuem a finalidade de reabilitação dos indivíduos punidos, são 

denominados institucionalmente em São Paulo como a Rede COESPE (Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Penitenciários), e é sobre eles que agora nos debruçamos. 
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2. A COORDENADORIA DOS ESTABELECIMENTOS 

PENITENCIÁRIOS – COESPE 

 

 

Característica indelével do sistema penitenciário desde seu surgimento é o 

embate diuturno entre suas funções de reabilitar e de punir, seja nas relações intra-muros, 

entre seus setores e departamentos, seja com as demais esferas do poder institucional. 

Instituída tendo por base essa dupla função, é inevitável considerá-la a fim 

de apresentar uma adequada caracterização do sistema penitenciário do Estado de São 

Paulo. Ademais, para analisar criticamente os programas de reabilitação em geral e o de 

educação em particular, há que se inseri-los nas lógicas pelas quais este sistema se regula, e 

não apenas nos formais organogramas e fluxogramas. 

A Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários (COESPE) é o órgão 

executivo da Secretaria da Administração Penitenciária. A ela cabe a implementação das 

diretrizes políticas desta Secretaria nas unidades prisionais. Sua estrutura, gigantesca e 

extremamente complexa, é assim apresentada, conforme o Decreto que a constituiu 

(DECRETO N.º 13.412 – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, 13/03/1979): 

I- Gabinete do Coordenador; 

II- Grupo de Planejamento e Controle; 

III- Centro de Recursos Humanos da Administração Penitenciária;  

IV- Divisão de Cadastro e Movimentação de Presos; 

V- Divisão de Serviço Social Penitenciário; 

VI- Divisão de Administração; 

VII- Divisão de Finanças; 

VII - XXII- 15 unidades prisionais. 

 

Atualmente, a Rede COESPE é composta por 62 unidades prisionais, 

aproximadamente 20 mil funcionários, responsáveis por cerca de 54 mil presos.
1
 É de sua 

responsabilidade a estrutura e a manutenção física das unidades prisionais, a segurança e 

disciplina, a movimentação dos presos entre os estabelecimentos penitenciários, seja 

respeitando a progressão prevista em lei, seja por medida de segurança, as áreas de saúde, 

                                                      
1 Fonte:  Secretaria da Administração Penitenciária (SAP): 2000. Dados referentes a agosto de 2000. 
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reabilitação e produção (aqui incluídas a administração do salário recebido pelos 

encarcerados). 

Frente a tamanha estrutura e responsabilidades é compreensível, pois, o fato 

da COESPE confundir-se com a própria Secretaria. Contudo, a operacionalização de parte 

destas atribuições é de responsabilidade das unidades prisionais.  

Como e porquê foi implantada uma Coordenadoria para os estabelecimentos 

penitenciários do Estado de São Paulo e de que forma são organizadas suas relações com as 

unidades que a compõem, é o que passo a explanar. 

São Paulo é o único Estado da Federação que possui em sua estrutura de 

governo uma Secretaria de Estado exclusiva para os assuntos penitenciários. Em todos os 

demais Estados, o Sistema Penitenciário está submetido à Pasta da Justiça. Mas nem 

sempre foi assim. 

Os estabelecimentos penitenciários da Rede COESPE  já foram submetidos 

aos Negócios da Justiça e à Segurança Pública. Sob os auspícios da Secretaria de Estado 

dos Negócios da Justiça é que foi criada a Coordenadoria, instituída em 1979 pelo 

DECRETO 13.412. 

A Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado – COESPE 

– substituiu o DIPE, criado em abril de 1943, através do DECRETO-LEI N.º 13.398, 

denominado Departamento de Presídios do Estado, sendo alterado em junho de 1959 para 

Departamento dos Institutos Penais do Estado (SECRETARIA DE ESTADO DOS 

NEGÓCIOS DA JUSTIÇA, 1989). 

À época de sua criação, a Rede COESPE era  composta por 15 

estabelecimentos penitenciários, a saber: 9 para presos do sexo masculino (destinados ao 

cumprimento de penas privativas de liberdade em regime fechado); 2 para presos do sexo 

feminino (destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade em regime fechado); 

2 para presos de sexo masculino (para penas privativas de liberdade em regime semi-

aberto); 1 para sentenciados do sexo masculino inimputáveis (por serem portadores de 

doença mental e para presos inadaptados na unidade em que estavam cumprindo sentença, 

conforme critério da autoridade penal competente); e 1 para presos do sexo masculino, 

destinado ao cumprimento de medida de segurança detentiva. (D.O.E., 16/03/1979). 

À frente do governo do Estado, estava Paulo Egydio Martins (1978 – 1982), 

sendo Manoel Pedro Pimentel o Secretário de Estado dos Negócios da Justiça.  



 
 

 22 

Parece contraditório um governador nomeado pelo regime militar indicar 

para o cargo de Secretário da Justiça Pedro Pimentel, conhecido por “suas convicções 

sobre a eficácia da individualização da pena e sobre a necessidade de humanizar o 

tratamento penal” (FISCHER, 1996: 80). 

Esse momento, genericamente conhecido como “distensão política”, no qual 

as transformações no campo econômico, político e social impeliam para uma mudança nas 

relações do Estado com a sociedade civil (mas de forma “lenta, gradual e segura”), é 

marcado pela contradição: simultaneamente temos na Secretaria da Justiça Manoel Pedro 

Pimentel e, na Segurança Pública, Erasmo Dias, nomeado por influência direta do governo 

federal e conhecido por sua extrema truculência (FISCHER, 1996). Sem o menor receio 

podemos colocá-los em pólos diametralmente opostos no que se refere à questão 

penitenciária. 

À frente da máquina institucional do governo paulista neste período 

caracterizado pela turbulência, pela contradição, “Martins procurou administrar esse 

quadro desviando-se do tradicional enfoque da atuação dos órgãos e secretarias para um 

planejamento de ação que priorizava programas baseados em diagnósticos técnicos” 

(FISCHER, 1996: 80). 

A proposta de criação de uma Coordenadoria para os estabelecimentos 

penitenciários foi o resultado de dois amplos seminários sobre administração penitenciária 

ocorridos em 1975 e 1977, bem como do diagnóstico de um grupo de trabalho que fora 

designado para este fim, em consonância, portanto, com o enfoque de atuação do governo. 

O objetivo pelo qual se pautava a  proposta de criação da COESPE era o de 

(re) conduzir a pena de prisão para os fins de ressocialização, em detrimento da mera 

punição. Diga-se de passagem, o mesmo objetivo que norteou a construção da Penitenciária 

do Estado em 1920 (SALLA, 1999).  “Basicamente, a criação e a implantação da 

COESPE visava transformar a concepção da atividade-fim da organização penitenciária: 

em lugar de administrar a punição, voltar-se para a concepção do objetivo da 

ressocialização; isto é, através da atuação de equipes técnicas interdisciplinares e do 

estímulo à educação e à profissionalização do sentenciado reconduzi-lo à vida civil com 

status de cidadão” (FISCHER, 1996: 80). 

Conforme o Decreto que a implantou – Artigo 3º, a Coordenadoria tem por 

objetivos: 
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I. Propiciar, por meio dos seus Estabelecimentos Penitenciários, condições 

necessárias ao cumprimento das penas privativas de liberdade e das medidas de 

segurança detentivas, impostas pela Justiça Comum; 

II. Colaborar tecnicamente com órgãos e entidades encarregadas de acompanhar e 

fiscalizar o cumprimento de penas privativas de liberdade sob o regime de prisão-

albergue; 

III. Promover a reabilitação social e humana dos sentenciados; 

IV. Promover a reintegração social dos egressos; 

V. Prestar assistência à família dos sentenciados. (DECRETO n.º 13.412, D.O.E., 

16/03/1979). 

 

A implantação da COESPE atacava, por assim dizer, três problemas 

diagnosticados na administração penitenciária. Primeiro, superar a ambigüidade da pena de 

prisão – punir x recuperar, enfatizando este último. Segundo, construir um sistema 

integrado de administração penitenciária enfrentando a “autonomia” das unidades 

prisionais que se constituíram em verdadeiros “feudos”. A coordenação das atividades 

seria, portanto, baseada em normas que padronizassem os procedimentos técnicos e 

administrativos e em canais de comunicação que fizessem fluir os contatos entre os 

estabelecimentos, órgãos e setores. Para esta finalidade foi criado o “Grupo de 

Planejamento e Controle” (GPC), subordinado diretamente ao Coordenador dos 

estabelecimentos penitenciários, composto por assistentes técnicos da própria Secretaria, 

assessores do Secretário e por técnicos oriundos das unidades prisionais, escolhidos, em sua 

maioria, pelo Coordenador e pelo Secretário. O GPC seria o órgão responsável pelas 

funções técnicas e normativas que passava a valer para o conjunto do sistema, não cabendo-

lhe tarefas executivas, bem como pela centralização do processo de movimentação da 

população carcerária, desvinculando-a da direção das unidades, visando evitar critérios 

subjetivos e o exercício da corrupção no atendimento de interesses de transferências. 

No tocante às unidades prisionais, o referido decreto implantou uma 

estrutura organizacional e funcional uniforme
2
, qual seja: 

- Diretoria; 

- Grupo de Reabilitação; 

                                                      
2
 Esta estrutura foi alterada, como veremos a seguir, pelo Decreto 43.277, de 3 de julho de 1998. 
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- Serviço de Qualificação Profissionalizante e Produção; 

- Serviço de Saúde; 

- Serviço de Segurança e Disciplina; 

- Serviço de Administração. 

 

Segundo FISCHER, os objetivos da COESPE nunca foram concretizados. 

Logo no início dos trabalhos de criação e implantação da Coordenadoria, surge a primeira 

forma de resistência ao projeto, pelos corpos funcional e dirigente das unidades prisionais, 

que se manifesta em relação à composição do Grupo de Trabalho incumbido da elaboração 

do projeto. 

Evidência assaz marcante dos estabelecimentos prisionais é a sua 

impenetrabilidade. No limite, é possível afirmar que a realidade carcerária constitui-se em 

uma dupla exclusão: de um lado, uma sociedade que dela quer distância e, por outro, as 

unidades prisionais que buscam cada vez mais o isolamento, transformando-se em 

verdadeiros feudos. É, portanto, uma dupla invisibilidade. “Vale lembrar que ainda hoje 

são muito conhecidas 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: 87).  

As práticas que constituem o cotidiano das prisões são desconhecidas pela 

sociedade mais ampla e se mantém opacas até mesmo nas relações com outros órgãos 

públicos ou privados que lhes são afins. “Embora exista a Vara de Execuções Criminais e 

a Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado, aos quais os 

Estabelecimentos Penais estão ligados legal e hierarquicamente, o ordenamento nessas 

instituições tem autonomia, uma vez que suas práticas cotidianas escapam às esferas 

superiores” (CASTRO, 1991: 61). 

A sociedade exige das prisões apenas um aspecto: “a segurança que é 

oferecida ao cidadão” (FISCHER, 1996: 74). Em outros termos, evitar fugas e desordens. 

“The society is still apt to attach the gratest importance to the prevention of escapes and 

disorders” (SYKES, 1999: 39). Assim, somente quando este aspecto está sob ameaça, é 

que são direcionados os olhares para a questão prisional. Afora isso, a organização 

penitenciária mantém o seu mais completo isolamento, organizando sua gestão a partir de 

pressupostos que lhes são próprios. “A imprensa periódica paulista tem noticiado com 

freqüência o suceder de crises no sistema penitenciário. Destas, algumas parecem ter 
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características mais graves porque marcadas pela ocorrência de rebeliões e motins de 

sentenciados, com conseqüências deploráveis. Outras, aparentemente mais amenas e que 

nem sempre chegam ao conhecimento do público externo, implicam principalmente 

mudanças na correlação de forças entre grupos internos que disputam influência sobre o 

poder institucional, seja no quadro funcional, seja entre a população carcerária” 

(FISCHER e ABREU, 1987: 71). 

O isolamento, a invisibilidade e a distância criaram as condições adequadas 

para que o sistema penitenciário passasse a ser gerenciado por objetivos e padrões de 

procedimentos próprios de cada unidade prisional, a partir de práticas formais e informais 

de controle da massa encarcerada, garantidas pela “autonomia” de cada estabelecimento e 

pela ausência da influência de meios externos à organização. 

A organização penitenciária é parte de um complexo aparato que perpassa as 

três esferas do poder institucional – Legislativo, Judiciário e Executivo. No interior da 

própria Administração Penitenciária, são vários órgãos, instâncias e estabelecimentos que a 

compõem. Apesar de ser uma parte neste complexo aparato, a autonomia da gestão 

penitenciária, fundada nos padrões de cada uma das unidades, se mantém inalterada, de tal 

forma que não é possível remeter-se a um conjunto de ações integradas, no que se refere à 

questão penal. Assim, “os órgãos e os estabelecimentos do sistema penitenciário não 

constituem, efetivamente, um sistema administrativo, porque não estão estruturados para 

atuarem de modo coordenado; a ausência de diretrizes e parâmetros, assim como de 

controles técnicos e administrativos para acompanhamento e avaliação, impele para 

formas de atuação baseadas nas características específicas 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, 1996: 77). 

A administração, organização e funcionamento das unidades prisionais são 

constituídas em seu próprio interior, definidos pelo estilo da Direção e pela correlação de 

forças entre os agrupamentos. “Portanto, os aspectos culturais de cada unidade do sistema 

penitenciário são determinantes dos padrões de comportamento, relacionamento, 

comunicação e distribuição de poder observados, porque foram formulados no âmbito da 

própria organização e para atender suas necessidades de manter-se autônoma em relação 

ao sistema e independente em relação ao conjunto do aparato do Estado e à influência da 

sociedade abrangente” (FISCHER, 1996: 77).  
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O Grupo de Trabalho formado por pessoas escolhidas pelo Secretário de 

Justiça e pelo Coordenador dos estabelecimentos penitenciários passa a ser, portanto, um 

elemento estranho à organização das unidades prisionais, já que, composto por pessoas – 

mesmo que tecnicamente competentes – não identificadas com os “valores” da organização. 

As mudanças propostas pelo GPC foram estrategicamente esquecidas pelo 

corpos funcional e dirigente das unidades, pois estão habituados à descontinuidade de tais 

iniciativas, às mudanças de Secretário e Governador, e o que perdura são seus 

procedimentos de gestão. A implantação da COESPE significou assim, segundo 

FISCHER, apenas uma mudança de sigla (substituiu o antigo DIPE) para este quadro. 

É por isso que, na maioria das vezes, as resistências nem precisavam ser 

manifestadas explicitamente, bastando fazer com que as mudanças “não peguem”, nas 

palavras de ROSA FISCHER. Este objetivo materializa-se, segundo ela, da seguinte 

forma: omitindo-se de opinar, de participar, colocando-se à margem dos levantamentos, 

análises e planejamentos. 

Segundo a autora, esta atitude é quase que espontânea dos corpos funcional e 

dirigente dos estabelecimentos penais. É revelada em momentos informais com 

comentários irônicos sobre a ignorância dos técnicos e assessores acerca da questão 

penitenciária, o que evidencia desprezo por aqueles que não pertencem ao universo desta 

instituição, que só é compreensível por quem  vivenciou por longo tempo sua realidade 

cotidiana e estabeleceu uma relação de identidade afetiva e cultural com a organização e 

seu modo de ser. 

Todo esse sistema acionado impediu a COESPE de efetivar as mudanças a 

que se propôs. “Este mecanismo de agregação de interesses ancorado na identidade mútua 

de funcionários e dirigentes do sistema foi acionado para impedir a COESPE de efetivar 

suas principais mudanças” (FISCHER, 1996: 81). 

A mudança de enfoque na atividade-fim do sistema penitenciário, que 

pressupunha a ênfase nos aspectos da ressocialização, não se efetivou. Permaneceram as 

práticas que enfatizam os aspectos de punição deste sistema. A proposta de coordenação 

integrada das unidades prisionais logrou um retumbante fracasso, sendo mantida sua 

“autonomia”. Pois, segundo FISCHER, a COESPE “não conseguiu realizar a supervisão 

e controle do funcionamento das penitenciárias” (1996: 81). De um lado, pela própria 

dificuldade inerente ao tamanho e à complexidade desse sistema e, de outro, pelo 

desencadear de uma série de práticas que dificultam o acesso dos profissionais “externos” 
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ao sistema que se traduzem, ainda segundo FISCHER, por aparentemente acatar as normas 

emitidas pelo órgão mas, efetivamente, funcionar com as práticas vigentes; impedir 

inspeções por “medidas de segurança”; omitir dados em relatórios; extraviar documentos. 

Acrescenta-se, ainda, a omissão dos profissionais do sistema penitenciário na realização das 

tarefas corriqueiras de sua função, relegando a administração da unidade às lideranças da 

população carcerária. “Se a política de ‘humanização’ desestabiliza seu ambiente de 

trabalho (...) ele responde com estudada omissão: deixa a cadeia ‘rolar’ sob a influência 

das lideranças dos grupos organizados de internos” (COELHO, 1987: 91). 

A tarefa à qual se atribui a prioridade da ação dos Agentes Penitenciários é a 

contenção. A ressocialização é algo distante, irrelevante, frente à necessidade de 

manutenção da ordem interna (SYKES, 1999). 

A centralização dos arquivos e documentos na COESPE não impediu que as 

unidades prisionais mantivessem as informações. De forma que, apenas formalmente, 

aquele órgão é o responsável pela movimentação dos presos. Porém, na prática, efetivava-

se por acordos pessoais e tráficos de influência. A transferência de presos é um recurso 

fartamente utilizado pela direção dos estabelecimentos penitenciários para se ver livre de 

presos indesejáveis, para impedir a formação de bandos, para evitar o confronto entre 

quadrilhas. “Nesse particular, os diretores penais dispõem de poder ilimitado. Não há o 

que possa contê-los, sobretudo quando adotam medidas, muitas vezes arbitrárias, em nome 

da preservação da segurança e disciplina do sistema penitenciário” (ADORNO, 1991a: 

32). 

A padronização dos organogramas não impediu que o processo de ocupação 

dos cargos continuasse pautada pelo jogo interno de influências e interesses. É comum, nas 

unidades, que os cargos mais elevados sejam ocupados por profissionais oriundos da área 

de segurança, mesmo aqueles que não lhes são afins diretamente – produção, reabilitação e 

administração. Habitual também é o fato da Diretoria de Segurança possuir poder similar à 

Diretoria Geral. “As prisões persistem administradas segundo um modelo patrimonial, que 

se manifesta em não poucos aspectos: na descentralização do poder local, o que torna a 

coordenação do sistema penitenciário problemática, uma verdadeira ficção; na 

prevalência da cultura organizacional, herdada da tradição institucional, uma fonte 

imediata de orientação de conduta, nas prerrogativas pessoais invocadas pelos ocupantes 

de cargos públicos, sobretudo aqueles ligados à segurança e disciplina; na existência de 
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verdadeiras famílias de funcionários que se sucedem como gerações no acesso aos cargos 

administrativos, seja de vigilância, técnico ou de direção” (ADORNO, 1991a: 32). 

A implantação da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários foi 

uma tentativa de se alterar as práticas institucionais no sistema penal paulista que não 

logrou êxito, pois “certas características de estruturação e funcionamento das 

organizações penitenciárias que poderiam ser modificadas com projetos como o que criou 

a COESPE, tendem a permanecer na prática institucional, apesar de serem formalmente 

transformadas, porque os grupos informais articulam-se na constituição de um invisível 

círculo de ferro que tem a capacidade de impedir a mudança, isolando o interior da 

penitenciária da influência e pressão do ambiente externo” (FISCHER, 1996: 82). 

Nas instituições totais (GOFFMAN, 1996), as inovações, mesmo que 

pequenas ou de ordem burocrática e administrativa, demoram a chegar. “Tudo parece 

funcionar impulsionado por uma sorte de inércia cuja força motriz é a repetição do já 

sabido” (ADORNO, 1991a: 20). 

Respirando-se ares mais democráticos no Brasil, foi eleito governador do 

Estado em eleições diretas após 20 anos, Franco Montoro (1983 – 1986), cujo compromisso 

assumido era o de democratizar os aparelhos institucionais do Estado – “possibilidades 

latentes, afinal concretizadas” (ADORNO, 1991a: 16). 

 Neste contexto, foi desencadeada tentativa ulterior de mudança nas práticas 

institucionais do sistema penal. Para a pasta da Secretaria de Estado dos Negócios da 

Justiça, a qual estavam submetidos os estabelecimentos penitenciários, designou o 

advogado José Carlos Dias, militante na defesa de presos políticos e de associações de 

proteção à cidadania que se notabilizara na luta contra a ditadura. Este ato, por si só, 

significava a personificação de uma proposta de valorização dos direitos humanos no 

sistema penitenciário (FISCHER, 1996). 

Este era um momento peculiar na História do Brasil. Uma intensa 

mobilização social e política que preconizava a reconstrução da democracia e a instauração 

do Estado de Direito. “Este clima (...) propiciava ampla discussão de problemas sociais, 

políticos, culturais, administrativos da qual se procurava extrair diretrizes para a 

implantação de um governo estadual democrático. Como era de se esperar, a área de 

segurança e justiça não ficou imune aos debates e ao preparo de planos imediatos de ação, 

quando menos porque representava uma das áreas de maior atrito entre forças políticas 
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conservadoras e progressistas e onde se encastelavam os mais sérios desafios aos 

propósitos de democratizar as instituições políticas” (ADORNO, 1991a: 16). 

Logo de início foram adotadas medidas de impacto na reformulação do 

sistema, visando romper com a inércia que o caracteriza. Afinal, como vimos, foi devido a 

esta inércia que fracassaram as mudanças propostas à  COESPE, quando de sua 

implantação. Ao mesmo tempo, o referido Secretário procurava fornecer indícios das 

tendências de mudança da nova gestão – “estabelecer uma linha de atuação cuja pauta 

incidia na descompressão da rigidez disciplinar a que os institutos penais haviam sido 

coagidos e relegados há anos e que se intensificava durante o regime autoritário” 

(ADORNO, 1991a: 16 – 17). Dentre as medidas, destacavam-se a imediata desativação das 

celas fortes como parte das ações que visavam coibir as torturas e maus tratos à população 

carcerária, garantindo o direito à integridade física, psicológica e moral, bem como a 

implementação da assistência judiciária, escolarização e profissionalização. 

A partir de tais medidas, portanto desde o início, o Secretário angariou a 

hostilidade dos funcionários, que as consideraram como um “desrespeito às autoridades do 

sistema e alertavam, muitas vezes em tom ameaçador, para a possibilidade de uma crise 

geral através de uma sucessão incontrolável de motins e rebeliões nos estabelecimentos” 

(FISCHER, 1996: 83). 

Se com tais medidas o corpo funcional das unidades prisionais já sentiu-se 

desrespeitado, o que não dizer quando os próprios sentenciados da Penitenciária do Estado, 

inseridos neste contexto de valorização dos direitos humanos, propuseram à direção geral, 

em 1983, a realização de uma comissão de presos como mecanismo de participação na 

gestão da penitenciária? 

É satisfatoriamente estudado o papel que desempenham os agrupamentos na 

gestão das instituições e, em particular das instituições fechadas. GOFFMAN (1996) 

demonstra que eles surgem espontaneamente nestas instituições, ocorrendo de forma a 

servir como lastro de convívio social aos indivíduos e como instrumento para maximizar o 

acesso a meios e bens escassos no interior da organização. 

Estes agrupamentos aos quais FISCHER (1996) denomina “rede de 

relações” são de difícil observação  por aqueles que nela não estão diretamente envolvidos. 

Segundo a autora, este é um mecanismo importante para sua manutenção: serem invisíveis 

ao mundo externo, mas evidentes e respeitados no mundo interno. O corpo dirigente dos 

estabelecimentos penais se utiliza fartamente dos agrupamentos para a administração da 
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unidade. Reforçando ou buscando alternar suas lideranças, priorizando um grupo ou outro 

conforme a situação, incentivando sua criação, mas, sobretudo, respeitando seu 

funcionamento na  gestão penitenciária e no controle da população carcerária.  

São precários os registros documentais ou estudos específicos sobre o tema 

no Brasil. Destaca-se, nesse sentido, COELHO (1987), para quem a ordem na prisão é 

estabelecida mediante “negociações e compromissos tácitos que definem posições e 

privilégios” (1987:109). É um terreno pantanoso, de relações pactuadas entre corpo 

dirigente, funcional e lideranças da população carcerária que permite um equilíbrio tênue e 

sensível da ordem interna. Outro destaque é o estudo de RAMALHO (1979), realizado na 

Casa de Detenção de São Paulo – Carandiru, que descreve seu funcionamento, constituído 

com bases nesses agrupamentos, em suas disputas pelo controle da vida institucional e nas 

relações que estabelecem entre si.  

Considero-me uma testemunha deste fato. Desempenhei minhas atividades 

no interior dos estabelecimentos penitenciários durante dez anos, atuando na equipe de 

coordenação dos programas de educação, cultura e esportes. Na implantação, no 

desenvolvimento e no funcionamento de tais atividades, é forçosamente necessária a 

negociação com a Direção, de Reabilitação e Segurança principalmente, com os 

funcionários e com os presos, sendo que com estes alguns diretores é que a conduziam e 

outros me delegavam tal incumbência. 

A criação de comissões de presos para a participação na administração do 

estabelecimento penitenciário, portanto, não é algo estranho ao funcionamento da 

organização. Havemos de entender  a extrema resistência do corpo funcional da 

Penitenciária do Estado à instauração destas comissões, por outros fatores. “Qualquer 

investimento governamental no sentido de introduzir modificações substantivas no quadro 

existente não poderá se eximir de enfrentar, com algum êxito, quer as forças que disputam 

o controle hegemônico na formação de políticas públicas penitenciárias, quer as forças 

que disputem o controle da massa carcerária. Não se pode ignorar a existência de grupos 

organizados no interior do sistema penitenciário, que agregam sentenciados e até mesmo 

agentes institucionais, que atravessam heterogêneos interesses no controle da massa 

carcerária e que se pautam por modelos inflexíveis de cultura organizacional. Eles jogam 

papel decisivo no sucesso ou fracasso de medidas introduzidas” (ADORNO, 1991b: 76). 

A comissão de sentenciados na Penitenciária do Estado foi formada no 

segundo semestre de 1983. O Diretor Geral acatou a proposta dos sentenciados, em 
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consonância com a plataforma política do governo, que visava criar mecanismos de 

participação direta nos aparelhos institucionais. Foi denominada “Comissão de 

Solidariedade”. 

Esta primeira Comissão foi formada por um amplo processo participativo, 

envolvendo toda a massa carcerária. Seus componentes foram eleitos sem a influência 

direta do corpo dirigente. Neste primeiro momento da Comissão de Solidariedade, é 

possível afirmar que os elementos que a formavam estavam identificados com os 

problemas da população encarcerada e dotados do caráter de representatividade desta 

população. 

O corpo funcional do estabelecimento manifestou um profundo desagrado 

pela liberalidade do diretor no trato com os sentenciados. Este fato, na visão dos 

funcionários, dificultaria a organização da Casa e a manutenção da ordem: disciplina e 

segurança. Melhor seria dizer que a “ordem” seria alterada, na medida em que atentava 

contra os agrupamentos que até então “administravam” a penitenciária, o que explica 

inclusive a hostilidade às comissões por alguns sentenciados que, com sua implantação, se 

sentiram alijados de tal processo participativo. Presume-se, pois, que deveriam ser 

elementos ativos naqueles agrupamentos anteriores.  

O Diretor Geral, ao implementar estas ações, passava a ser visto pelo corpo 

funcional como um estranho à organização,  como um “homem de confiança do secretário 

que não tinha identidade com os valores da organização” (FISCHER, 1996: 84). A 

insatisfação foi o fator de aglutinação das ações do funcionários: reuniram-se em torno da 

figura do Chefe de Disciplina e Vigilância, um funcionário antigo do sistema, que se 

negava a submeter-se à autoridade do Diretor, no exercício de suas funções. Desta forma 

ficou cindida, agora radicalmente, a estrutura de poder na penitenciária: de um lado aqueles 

que são formalmente  responsáveis pela sua direção e, de outro, aqueles que respondem 

pela disciplina e segurança. Estão assim criadas as condições para a emergência de um 

clima de intranqüilidade e medo, que precede uma revolta iminente. “Clima Panela de 

Pressão”, assim denominado, segundo FISCHER (1996), pelos próprios agentes da 

organização; ou “Barril de Pólvora”  (powder keg) (SYKES, 1999: 122).  

O razoável equilíbrio que em certos momentos prevalece na organização 

penitenciária é precário. É um sistema extremamente sensível a estímulos externos. 

“Fechado sobre si mesmo, existindo à base de seus próprios e peculiares códigos de 

conduta, tecendo sutilmente delicadas teias comunicativas sobre a linha que separa a 
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autoridade institucional da massa carcerária, regulando através de negociações 

ininterruptas o nível de pressões centrífugas de grande intensidade, o equilíbrio precário 

da prisão, sempre a beira do colapso e de explosões de violência coletiva, requer alta dose 

de previsibilidade de comportamentos” (COELHO, 1987:108) 

O rompimento desse equilíbrio e a instauração daquele “clima” pautam-se 

evidentemente pela intenção de impor às autoridades, que apesar de constituídas são 

consideradas estranhas ao sistema, uma  forma de organização e administração da 

penitenciária: “Este clima pode ser forjado sempre que há a necessidade de pressionar 

chefias e autoridades no atendimento de determinados interesses, como a substituição de 

um diretor indesejável ou a remoção de medidas que desagradam a funcionários 

influentes.” (FISCHER, 1996: 84). 

O lastro para se implementar quaisquer mudanças no sistema penitenciário é 

dramaticamente reduzido. “A pesada rotina diária elimina toda margem de 

experimentação, e uma simples substituição administrativa pode desestabilizar toda trama 

de expectativas empobrecidas e duramente reprimida por anos de encarceramento, romper 

bruscamente as negociações em curso e ‘suspender’ a normalidade do cotidiano pelo mero 

fato de que a mudança altera rotinas, introduz a incerteza e com esta, a ansiedade” 

(COELHO, 1987:108). 

São desencadeadas, a partir daquele clima, uma série de medidas e 

estratégias eminentemente desabonadoras do tipo de gestão penitenciária adotado pela 

Direção. Fatos são produzidos, notícias são veiculadas e a tensão é estimulada. “ Partindo 

de um místico ‘faro’ para detectar planos de fuga, de assassinatos ou rebeliões, 

funcionários e detentos a eles agregados começam a referir-se com freqüência à iminência 

de ocorrências incontroláveis. Em curto espaço de tempo, a notícia se espalha criando um 

pânico generalizado que convence a Direção a intervir” (FISCHER, 1996: 84). 

Uma vez rompido o pacto que estabelecia a ordem interna, novos 

interlocutores serão arregimentados para constituírem-se em aliados: imprensa, grupos 

políticos organizados, legisladores, associações de classe (COELHO, 1987). Ao mesmo 

tempo em que as estratégias e medidas em seu interior vão sendo agravadas e aprimoradas: 

encontro acidental de armas e drogas com os sentenciados ou suas famílias, provocação de 

revoltas reais por maus tratos e arbitrariedades cometidas pelos funcionários ( FISCHER, 

1996). 
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Tais medidas, como era de se supor, eclodiram em uma rebelião no final de 

1983, associada a um nunca comprovado plano de fuga em massa. A rebelião foi controlada 

com violência e trinta sentenciados, coincidentemente membros ativos da incipiente 

comissão, foram transferidos, espalhados pelas unidades prisionais do Estado. 

Cumpre ressaltar que movimentos de revoltas, rebeliões e motins, não são 

um acidente, uma ocorrência inesperada, fortuita. São parte de um ritmo cíclico de ordem – 

desordem – ordem; são a culminação de uma série de crise secundárias (SYKES, 1999). 

Baseado nesta experiência frustrada, a formação das comissões foi 

substancialmente alterada. Os critérios para a participação dos sentenciados passaram a ser 

extremamente rigorosos e estabelecidos pelos funcionários. Não seria exagero afirmar que 

os agrupamentos (dirigentes, funcionários e presos) que efetivamente administravam a 

unidade e controlavam a massa carcerária passaram a indicar os participantes da comissão 

(pessoas envolvidas nesse processo preferem o termo “escolheram a dedo”)
3
.  

Neste segundo momento, o que se verificou foi uma cooptação das 

Comissões de Solidariedade, retirando-lhe o caráter de representatividade da massa 

encarcerada e comprometendo-a com os agrupamentos que gerenciavam a penitenciária, 

buscando a reinstalação da organização nos moldes anteriores à Comissão.  

Outra mudança foi a instituição da comissão para o corpo funcional que, 

assim como a dos presos, passava a ter interlocução diretamente com um assessor do 

Secretário.  

Os sentenciados estavam extremamente motivados para a participação na 

comissão, enquanto que os funcionários não sentiam a menor atração por este processo 

participativo. As razões desta desmotivação são assim apontadas por FISCHER (1996): os 

funcionários não consideravam aquela a instância adequada às suas reivindicações de 

melhores condições de trabalho e de maiores salários, pois atribuíam este papel ao 

sindicato; não tinham tempo de participar da comissão, que possuía, segundo eles, seu 

funcionamento mais adequado à rotina dos presos mas, principalmente, não concordavam 

que funcionários e presos tivessem tratamento similar nas relações com o assessor do 

Secretário. Segundo a autora, os funcionários faziam questão de delimitar a diferença entre 

eles, cidadãos trabalhadores e os delinqüentes a quem deveriam vigiar.  

                                                      
3 Depoimento do Professor Roberto da Silva, nesta ocasião cumprindo pena de reclusão. Ele é testemunha viva desse processo, 
tendo participado ativamente da Comissão de Solidariedade e sido alijado, posteriormente, na sua “reorganização”. 
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Como foi visto anteriormente, a ordem interna dos estabelecimentos 

penitenciários é mantida fundada numa tácita aliança entre direção, funcionários e 

lideranças dos presos como forma de administração, gerenciamento e controle da população 

carcerária. Este procedimento, porém, permanece no campo da informalidade e, além disso, 

não são rompidas as delimitações entre o status dos funcionários e dos presos nestas 

relações informais. Os agentes e os presos são oriundos de uma mesma cultura, portanto 

compartilham certos valores e convicções; possuem uma experiência histórica e uma 

linguagem comum (SYKES, 1999). Contudo, quanto mais assemelharem-se funcionários e 

presos por conta da origem social, econômica e cultural, mais parece manifestar-se a 

necessidade de diferenciação de status daqueles em relação a estes, atribuindo-se uma 

distância abissal entre um condenado pela justiça e um cidadão obediente à lei (FISCHER, 

1996). 

Nesse contexto, a insatisfação do corpo funcional aumentava a cada nova 

conquista da comissão de presos, principalmente em relação ao Secretário. A simples 

possibilidade de expansão das comissões para outros estabelecimentos penitenciários 

levava os dirigentes a se mobilizarem, demonstrando  claramente seu repúdio, clamando 

pela autonomia na direção das unidades prisionais. 

A participação “formal” dos encarcerados na gestão penitenciária é 

altamente rejeitada por suas autoridades e corpo funcional. O saber penitenciário, suas 

ciências, bem como suas ações, foram constituídas nos moldes de uma estratégia de guerra, 

“organizadas em torno do imperativo de realizar o enfrentamento de um inimigo comum, 

no caso, o prisioneiro” (ROCHA, 1994: 50). Estimular aquela participação significaria, 

portanto, incentivar o surgimento de uma nação inimiga e com soberania própria (SYKES, 

1999). 

A simples menção de expansão das Comissões fez com que dirigentes e 

funcionários se  agregassem  numa rede invisível de oposição a tais medidas da Secretaria 

de Justiça. Várias estratégias são utilizadas concomitantemente com este fim, tais como a 

manifestação sistemática da oposição nos vários foros institucionais, quais sejam: 

imprensa, Poder Legislativo e Judiciário; no interior das penitenciárias começam a ocorrer 

transferências inexplicáveis de cela e entre estabelecimentos, agressão provocada entre 

presos para justificar punições (FISCHER, 1996). Quanto aos funcionários que apoiavam a 

Comissão e, por conseguinte, não compactuavam com tais procedimentos – estes eram 

marginalizados e tratados como não fazendo parte do corpo funcional da Casa. 
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Vê-se, novamente, instaurado o “Clima Panela de Pressão” (ou Barril de 

Pólvora), que se traduzia em ações concretas, do tipo revistas inesperadas constantes, 

punições arbitrárias e remoções de presos. 

Nessa rede invisível de oposição, foi marcante a presença de setores do 

Poder Judiciário, particularmente do responsável pela Vara de Execuções Criminais que, 

num controverso episódio, veio a público para denunciar a existência de uma gangue – 

Serpentes Negras (FISCHER, 1996). O objetivo dessa gangue era, segundo ele, tomar o 

poder no sistema penitenciário através de violentos massacres, fundando um sindicato do 

crime. E, o que seria mais grave, estariam se organizando e agindo com a complacência do 

Secretário da Justiça. “Um bizarro juiz corregedor que, com o expediente de 

interrogatórios negociados junto a presidiários pleiteantes de benefícios, procurava 

argumentar que por trás da Comissão eleita de representantes dos prisioneiros – cujo 

nome era Solidariedade – ocultava-se uma fantástica organização de criminosos que 

estaria prestes a dominar todo o sistema carcerário paulista, decapitando (literalmente) 

suas lideranças institucionais e inundando as ruas de crimes através de fugas em massa. 

Como se tal nível de fantasia não bastasse, o inventor togado destes disparates resolvera 

denunciar que a tal super-quadrilha já estava plenamente organizada e que, inclusive, 

nomeara a si mesmo (ou se auto-denunciara) escolhendo um nome provavelmente retirado 

de algum almanaque de criminologia: Organização Criminosa Serpentes Negras. Tudo era 

tão ridículo, que uma gang de tartarugas ninjas comedoras de pizzas soaria menos 

ficcional” (ROCHA, 1994: 29). 

Embora sem absolutamente nada que a comprovasse, a denúncia serviu para 

desestabilizar o Secretário e desvirtuar seus objetivos para com o sistema penitenciário. 

Constitui-se, assim, um momento perfeito para se atentar definitivamente contra as 

Comissões de Solidariedade. 

Uma crise foi desencadeada na Penitenciária do Estado com um suposto 

plano de fuga em massa (novamente!), tendo sido debelada com extrema violência e 

decretou o fim definitivo das Comissões de Solidariedade, projetando a queda do Secretário 

da Justiça, o que aconteceria logo depois. “Por mais paradoxal que possa parecer, 

justamente em uma era de crescente democratização política da sociedade, as agências 

encarregadas de preservação da ordem pública tendem a estabelecer estratégias de 

sobrevivência institucional que apelam para o autoritarismo, agridem direitos 
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fundamentais consagrados em convenções internacionais, instauram práticas arbitrárias 

ao arrepio dos interditos legais” (ADORNO, 1991b: 69). 

Destituído o Secretário da Justiça, José Carlos Dias, as unidades prisionais 

mantiveram sua “autonomia”, organizando a administração pelo jogo interno de influências 

e interesses, além de enrijecer seus rigores. “A queda da política de Direitos Humanos foi 

seguida imediatamente por sensível fechamento e endurecimento geral no interior dos 

presídios” (ROCHA, 1994: 30). 

Desde então e até o final  da gestão de Orestes Quércia (1987 – 1990), 

sucessor de Franco Montoro à frente do governo do Estado de São Paulo, a “autonomia” 

das unidades prisionais, no sentido que aqui atribuo ao termo – a constituição de feudos – 

seguiu sem que fosse abalada, sem quaisquer ações que tensionassem a fina malha de 

compromisso estabelecida entre dirigentes, funcionários e lideranças da população 

carcerária que mantêm a ordem interna das prisões. “São deixadas intocadas as estruturas 

informais da ‘sociedade dos cativos’, que são as que definem efetivamente a conduta de 

sentenciados, agentes penitenciários e autoridades administrativas” (FISCHER e 

ABREU, 1987: 4). 

As ações do governo de Orestes Quércia referentes ao sistema penitenciário 

foram efetivadas de forma a não afrontar a correlação interna de suas forças. Fato marcante 

desta gestão foi a construção de novas unidades prisionais. Os estabelecimentos 

penitenciários pularam de 22 para 39 unidades. “Para as autoridades encarregadas de 

gerenciar o sistema penitenciário, o aumento do número de vagas surgia (...) como única 

coisa a ser feita. Consolidava-se ainda mais a política penitenciária limitada à expansão 

da capacidade física do sistema e à custódia dos sentenciados” (FISCHER e ABREU, 

1987: 2).Um aspecto, porém, merece destaque especial, pois diz respeito diretamente ao 

tema da dissertação: a Educação de Adultos Presos. 

Mário Sérgio Duarte Garcia, então Secretário de Estado dos Negócios da 

Justiça, através da Resolução SJ-43, de 28/10/1987 (publicada no DIÁRIO OFICIAL DO 

ESTADO no dia subseqüente), atribui a incumbência da Educação de 1º grau (hoje, 

Educação Fundamental) a um órgão da própria Secretaria. Trata-se da Fundação Estadual 

de Amparo ao Trabalhador Preso – FUNAP (atualmente denominada Fundação Prof. Dr. 

Manoel Pedro Pimentel). Aprofundarei este aspecto no capítulo III, que se refere a esse 

Programa de Educação. 
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O sucessor de Orestes Quércia no governo do Estado de São Paulo foi Luiz 

Antônio Fleury Filho (1991 – 1994), oriundo da equipe de governo, exercendo o cargo de 

Secretário de Estado da Segurança Pública. O governador Fleury definitivamente entrou 

para a história do sistema penitenciário com suas ações. A primeira delas foi a de transferir 

a administração do sistema penitenciário da Secretaria da Justiça para a Secretaria da 

Segurança Pública (DECRETO N.º 33.134, 15/O3/1991 – D.O.E. 16/03/1991: 03). “Uma 

aberração, é bom dizer, com sérios e irreparáveis prejuízos para o combate à 

criminalidade” (FALCONI, 1996: 167). Este ato, por si só, evidencia  a concepção a 

respeito da função da pena restritiva de liberdade: prioridade da punição em detrimento da 

sua função ressocializadora. Vale repetir que foi Fleury e sua equipe de governo que 

idealizaram os Cadeiões. Estabelecimentos que não passam de Distritos Policiais pouco 

maiores, sem a estrutura adequada para o cumprimento de sentenças penais conforme 

determina a Lei de Execução Penal. E, além disso, a própria denominação destes 

estabelecimentos é de uma perversidade cínica, como vimos há algumas páginas, pois 

“cadeiões” são, na gíria utilizada pelos encarcerados, estabelecimentos desorganizados e 

caracterizados pelos maus tratos que infligem à sua população.    

Dentre aqueles “irreparáveis prejuízos”, conforme a afirmação de 

FALCONI, o maior, sem dúvida, se deu no episódio ocorrido em outubro de 1992. 

Conhecido como o “massacre do Carandiru”, a Polícia Militar (PM) interviu num motim, 

executando 111 homens encarcerados. 

Por conta das pressões das organizações da sociedade civil local, vinculadas 

aos Direitos Humanos e organismos internacionais, o então governador Luiz Antônio 

Fleury Filho encaminhou à Assembléia Legislativa Projeto de Lei (PROJETO DE LEI N.º 

672 – D.O.E. 17/10/1992: 56 e 57) propondo a criação de uma Secretaria de Estado para a 

administração penitenciária. 

A justificativa recaía sobre a dificuldade do Governo do Estado colocar em 

prática o sistema de execução das penas regulado pela Lei Federal 7.210 de 11 de junho de 

1984 (Lei De Execução Penal), face ao “aumento da criminalidade, decorrente do 

desequilíbrio sócio-econômico em que o País está imerso” (D.O.E. 17/10/1992: 56), que 

traz como conseqüência a falta de vagas nas unidades da Rede COESPE, impossibilitando a 

adequada execução da pena de reclusão. 

Esta era uma tentativa, conforme o escopo do Projeto de Lei, de atribuir 

maior eficiência à pena de prisão, no sentido da ressocialização dos encarcerados. “Em face 
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da complexidade do assunto, a exigir, pela sua gravidade, ampla revisão dos 

procedimentos até aqui adotados, entendi necessário criar a Secretaria de Estado 

específica para tratar exclusivamente das questões relativas ao sistema penitenciário, 

iniciativa, sem dúvida, pioneira e inovadora. Essa Pasta deverá abarcar os órgãos e 

entidades anteriormente vinculados à Secretaria da Justiça e, depois, à Secretaria de 

Segurança Pública. Centralizando todos os seus enfoques num só sentido, poderá a nova 

Pasta atender com mais eficiência e rapidez aos incontáveis problemas do sistema 

prisional, minorando-lhes as conseqüências e aperfeiçoando as medidas aptas à 

ressocialização do condenado” (D.O.E. 17/10/1992: 56). 

Aprovado na Assembléia Legislativa, a Secretaria foi criada pela Lei 8.209, 

de 04 de janeiro de 1993 (D.O.E. 05/01/1993:14), sendo nomeado para seu titular o 

desembargador José de Mello Junqueira. 

Sua estrutura básica,  conforme a referida Lei, é a seguinte: 

a) Gabinete do Secretario; 

b) Assessoria Técnica; 

c) Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários – COESPE; 

d) Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário; 

e) Conselho Penitenciário; 

f) Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária; 

g) Grupo de Planejamento Setorial; 

h) Consultoria Jurídica – Procuradoria Geral do Estado; 

i) Comissão Processante Permanente; 

j) Serviço de Administração. 

 

Em parágrafo único, é vinculada à recém-criada Pasta a FUNAP. Evidencia-

se, por conseguinte, que a Rede COESPE serviu como a base a partir da qual foi erigida a 

nova Secretaria. 

Logo a seguir, na tentativa de minimizar a repercussão extremamente 

negativa do massacre, a recém-criada Secretaria publicou  um pequeno livro, em conjunto 

com a Procuradoria Geral do Estado e a FUNAP, com as diretrizes básicas para a política 

penitenciária, buscando reconduzi-la ao eixo da ressocialização, pelo menos em termos 

discursivos. Trata-se dos “Princípios e Valores Fundamentais de Uma Política 

Penitenciária” ( ANEXO 1).  
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Em termos de política penitenciária, o referido documento não representa 

novidade alguma. Respeito à dignidade do homem, educação e trabalho aos encarcerados 

para sua reinserção social, assistência judiciária gratuita e serviço médico de qualidade são 

os aspectos centrais dos dez princípios contidos no Documento. “Reitere-se, o escopo do 

tal documento não foi outro que abrandar a opinião pública naquele momento” 

(FALCONI, 1996: 170). 

Como veremos posteriormente, desde o surgimento da prisão tal qual a 

concebemos hoje, com fins de ressocializar o condenado, portanto há mais de 150 anos, as 

máximas para o bom funcionamento penitenciário são praticamente as mesmas, assim 

como as críticas a elas dirigidas. Não obstante, ambas são afirmadas e reafirmadas durante 

todo esse percurso de existência das prisões (FOUCAULT, 1986). “À constatação de que 

as críticas ao sistema carcerário se repetem, caberia acrescentar (...) que todas formulam 

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 porquê isto acontece apontam elementos sem os quais a uma prisão 

não seria uma prisão, ou seja: a segregação dos infratores com relação aos seus parceiros 

sociais não atingidos pela lei; a convivência obrigatória com outros infratores; a 

identificação do ex-preso enquanto tal nos documentos pelos quais este é reconhecido 

socialmente; finalmente, o rigor e a violência sem os quais não se submeteriam os homens 

a tal sistema” (RAMALHO, 1979: 161).  

Os “Princípios e Valores Fundamentais de Uma Política Penitenciária”, 

novamente sustentam as máximas para uma adequada administração penitenciária. A prisão 

apresenta-se repetidamente como a solução para os problemas que ela própria faz 

desencadear. “As soluções apresentadas em função das criticas (à prisão),  em geral se 

resumem a proposições que não questionam a existência em si da prisão; pelo contrário, 

propõem soluções que inovam no tratamento ao preso, mas que na verdade significam 

apresentar novamente a prisão como solução para seus próprios problemas” 

(RAMALHO, 1979:161). 

Poderia, portanto, soar absurdo que estes “Princípios”, publicados pela 

recém-criada Secretaria, tenham significado um avanço na administração penitenciária 

paulista. Entretanto, devemos assim considerá-los, tendo em vista o contexto em que 

estavam inseridos os estabelecimentos penitenciários administrados pela Segurança Pública 

com o foco dirigido claramente para os aspectos de punição do apenado, apesar de que 
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“não se cumpriu praticamente nada do que ali contém” (FALCONI, 1996: 168). Estes 

Princípios muito pouco significaram no sentido de alterar as práticas opressivas cotidianas 

do sistema penitenciário, ou de reconduzi-las aos fins eminentemente ressocializadores da 

pena em detrimento daqueles meramente punitivos. 

Contudo, e há que se considerar isso como um avanço, a questão 

penitenciária  ocupou durante certo tempo lugar de destaque no cenário nacional, o que não 

ocorria desde o advento das Comissões de Solidariedade. Este fato contribuiu para o 

envolvimento de amplos setores da sociedade acerca das finalidades da pena de prisão, o 

que não é pouco, pois como vimos, a instituição penitenciária procura cada vez mais 

fechar-se em torno de si mesma, constituindo-se em verdadeiros feudos, almejando a 

invisibilidade e o isolamento. Confirma-nos esta idéia GOFFMAN, ao mecionar que “toda 

instituição possui tendências ao fechamento” (1996: 16); ou MORIN, quando nos diz que 

as instituições tendem à entropia (S/D). 

Em 1995, assumiu o governo do Estado de São Paulo, sucedendo Fleury, 

Mário Covas (1995 – 1998). Político próximo ao ex-governador Franco Montoro (tendo 

sido inclusive nomeado prefeito paulistano durante sua gestão), fez pairar sobre “a gente do 

sistema” a possibilidade de que o ocorrido quando Montoro era o governador novamente se 

tornasse a ordem do dia. 

Realmente o governo de Mário Covas, no tocante à questão penitenciária, 

buscou efetivar uma política de valorização dos Direitos Humanos, no sentido de (re) 

conduzir a pena de reclusão aos seus fins ressocializadores, porém, como veremos, 

utilizando-se de estratégias radicalmente diversas daquelas da época de Montoro. 

A primeira crise enfrentada pelo governo de Mário Covas no que se refere ao 

sistema penitenciário ocorreu logo no início de sua gestão, com uma infindável série de 

motins e rebeliões: “Estado de São Paulo registra este ano uma rebelião a cada 59 horas”, 

segundo o jornal Folha de S. Paulo, de 30/05/95. 

Apesar de não possuir dados que possam comprovar, a história do sistema 

penal paulista nos leva a crer que essa série de rebeliões possui uma estreita relação com a 

intenção do governador de extinguir a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, 

passando o sistema penal à gestão da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. 

Intenção que tornou explícita logo no início de seu governo, em pronunciamento oficial a 

todos os diretores dos estabelecimentos penitenciários e ao primeiro escalão da Secretaria. 
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Não obstante manter a estrutura de duas Secretarias de Estado, foi nomeado 

Belizário dos Santos Júnior, que acumulou as duas Pastas. Foi estipulado um prazo de três 

meses pelo governador para que fosse realizada esta transição - momento em que 

começaram a eclodir os motins e rebeliões. Frente a esta crise institucional, o governo 

prorrogou por mais três meses esta transição
4
. 

O número de rebeliões se intensificou. Findo o prazo, o governo decidiu pela 

manutenção da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, nomeando para 

Secretário João Benedito de Azevedo Marques, que havia exercido o cargo de Coordenador 

dos Estabelecimentos Penitenciários na gestão de Franco Montoro à frente do governo de 

São Paulo. Marques é também um defensor da individualização da pena e da 

ressocialização enquanto prioridade do sistema penal (FALCONI, 1996). Os movimentos 

de rebeliões e motins reduziram-se sensivelmente, o que vem a comprovar aquilo em que 

acreditávamos: a relação direta entre as seguidas rebeliões com a decisão do Governador de 

extinguir a Secretaria.  

A relação conflituosa entre o Setor Jurídico e o Penal não é recente. A 

história das prisões nos demonstra que o saber / poder penitenciário invadiu o sistema 

jurídico, colonizando-o, de tal forma que, a este poder, cabe o ato do indivíduo e seu 

julgamento, mas é o sistema penal que atribui para si o objetivo da transformação dos 

indivíduos, efetivando-o através de uma autonomia (ou mesmo soberania) da gestão da 

pena, de sua qualidade e de seus rigores, tornando-o um modelo de disciplina e produção de 

verdade que passa a ser válido para todo o corpo social (FOUCAULT, 1986). 

A autonomia do sistema penal, no que respeita à gestão da pena é, portanto, 

basilar de sua constituição. A prisão expropria da Justiça a soberania da execução penal 

(ADORNO e BORDINI, 1989). Neste contexto, ela foi acrescida, quando muito, da 

autonomia administrativa e institucional, sendo composta pelos seguintes órgãos 

executivos: COESPE; ACADEPEN; e FUNAP, que permanece atualmente. Com o caráter 

consultivo são: Assessoria Técnica, Conselho Penitenciário, Conselho Estadual de Política 

Criminal e Penitenciária, Grupo de Planejamento Setorial, Consultoria Jurídica – 

Procuradoria Geral do Estado e Comissão Processante Permanente. 

                                                      
 
4 Não encontrei registros oficiais sobre estas decisões. Como na época exercia minhas atividades profissionais na FUNAP, órgão da 
Secretaria da Administração Penitenciária, tais informações nos eram repassadas pela Diretoria como diretrizes para o 
planejamento das atividades.  
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No campo de valorização dos Direitos Humanos, foi no primeiro mandato do 

governador Mário Covas (1995 – 1998) que se deu a publicação do Programa Estadual de 

Direitos Humanos (1997), um aporte executivo do Programa Nacional de Direitos 

Humanos (1996). São 303 Artigos que versam sobre os mais amplos setores da vida do 

cidadão. Foi elaborado com base em cinco princípios. Vejamos: “Primeiro, a consolidação 

da democracia exige a garantia dos direitos humanos de todas as pessoas, 

independentemente de origem, idade, sexo, etnia, raça, condição econômica e social, 

orientação ou identidade sexual, credo religioso e convicção política. Segundo, os direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais e culturais são direitos indissociáveis. Terceiro, as 

violações de direitos humanos têm muitas causas, de ordem internacional, política, 

econômica, social, cultural e psicológica. Quarto, o estudo e pesquisa da natureza e das 

causas das violações de direitos humanos são indispensáveis para formulação e 

implementação de políticas e programas de combate à violência e discriminação e de 

proteção e promoção dos direitos humanos. Quinto, a proteção dos direitos humanos e a 

consolidação da democracia depende da cooperação de todos, entre o governo federal e o 

governo estadual, com os governos municipais e a sociedade civil, tanto na fase de 

formulação quanto na fase de implementação, monitoramento e avaliação das políticas e 

programas de direitos humanos” (PROGRAMA ESTADUAL DE DIREITOS 

HUMANOS, 1997: 9).  

O capítulo 3 deste documento trata da questão dos Direitos Civis e Políticos, 

reservando especial atenção ao “Sistema Prisional e Ressocialização” (capítulo 3.3). São 

28 artigos referentes, exclusivamente, à questão penitenciária, no sentido de (re) conduzir a 

pena de prisão a fins eminentemente ressocializadores, em detrimento aos punitivos, em 

sintonia com os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Estão 

integralmente anexados nesta dissertação (ANEXO 2). 

Não resta dúvida que a qualidade deste documento, se comparado àquele, 

citado anteriormente, publicado à época do governador Fleury logo após o massacre do 

Carandiru, é infinitamente superior no que se refere ao tratamento do recluso. 

Contudo, não implica em revolução desse sistema ou mesmo em profundas 

reformulações. Antes são novamente reafirmadas as máximas para a boa administração 

penitenciária, que são repetidas há mais de 150 anos (FOUCAULT, 1986). O respeito à 

dignidade do homem que perdeu tão somente o direito de ir e vir; o trabalho e a educação – 

fundamental e profissionalizante – como elementos para a reintegração social do 
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encarcerado; a autonomia penitenciária para a gestão da pena; a especialização e 

profissionalização do quadro de pessoal penitenciário; a classificação dos apenados, 

conforme idade (18 anos), sexo e periculosidade e, por fim, o acompanhamento e controle 

dos egressos do sistema. 

Um aspecto que diferencia o Programa Estadual de Direitos Humanos 

reside no fato de se conjeturar a alteração das estratégias, pelas quais o sistema 

penitenciário passa a dispor para a consecução das finalidades da pena de prisão. Não que 

isso signifique uma reviravolta em termos de política penitenciária. Afinal, são os mesmos 

princípios, desde sempre, no que diz respeito ao encarceramento . No entanto, merece 

destaque a insistência em que é reafirmada a necessidade de participação na gestão 

penitenciária e em seus programas da sociedade civil, organizações não governamentais e 

universidades. 

Esta insistência parece possuir claramente o sentido de romper com a 

“autonomia” penitenciária, da qual já tratei. As autoridades do governo parecem estar 

convencidas da necessidade de se romper os “feudos” em que se transformaram as unidades 

prisionais, caso queiram alterar a política penitenciária ou introduzir modificações na 

gestão da pena. Simultaneamente, contudo, o governo parece excluir-se do papel executivo 

que possui em proporcionar programas e atividades para os encarcerados. 

Esta estratégia parece ter um duplo sentido, viabilizados simultaneamente. 

Por um lado, procura colocar o Estado nos moldes do “Estado Mínimo”, aludido pelos 

partidos que governam o país, em consonância com a política internacional dos países 

desenvolvidos. Por outro, procura enfrentar um problema dos mais sérios, que compromete 

a gestão penitenciária em tudo aquilo que pressupõe a transformação da pena em fins 

ressocializadores: a “autonomia” dos estabelecimentos penitenciários. 

Há que se destacar que estas duas diretrizes não se efetivam de forma 

simétrica. O governo vem reduzindo sistematicamente as condições físicas, humanas e 

materiais para o desenvolvimento dos programas e atividades nos estabelecimentos 

penitenciários, sem que algumas das citadas entidades tenham assumido sua realização . O 

corpo funcional e dirigente sustenta que a prioridade orçamentária do Governo / Secretaria 

da Administração Penitenciária é a construção das novas unidades – 21 ao todo, concluídas 

num prazo de dezoito meses.  
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Ao reduzir estes programas, os diretores dos estabelecimentos se vêem 

obrigados a aceitar dentro dos muros das penitenciárias organizações estranhas ao sistema, 

pois é a única alternativa no sentido de proporcionar tais atividades aos encarcerados. 

Outro aspecto que chama atenção no documento diz respeito às penas 

alternativas, tais como a prestação de serviços à comunidade, de comprovado sucesso em 

outros países, no que se refere à reincidência e custo dos presos. Estas formas de punição 

raramente são adotadas no Brasil, apesar de estarem previstas na Lei de Execução Penal.  

Embora o Programa Estadual de Direitos Humanos apresente clara sintonia 

com os tratados e Convenções internacionais referentes ao tratamento do recluso, 

determinadas ações do Governo de São Paulo destinadas à Rede COESPE o contradizem.  

O maior exemplo desta contradição é a implantação de 21 unidades 

prisionais com capacidade para cerca de 800 encarcerados cada uma, logo após a 

publicação do Programa Estadual, quando este documento prevê “construção de novas 

unidades nos termos fixados pela ONU” (Artigo 167), ou seja, com capacidade máxima de 

500 sentenciados. Cumpre destacar ainda que, embora o Programa assevere “Construir 

novas unidades para o regime semi-aberto, incentivando o cumprimento de penas nesse 

sistema e no regime aberto, nos termos da Lei de Execução Penal” (Artigo 152), todas as 

penitenciárias mencionadas são de segurança máxima, para cumprimento de pena de 

reclusão em regime fechado (Quadro 1).  
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Quadro 1: Estabelecimentos Penais da Rede COESPE 
inaugurados após publicação do Programa Estadual de Direitos 

Humanos 
 

 

UNIDADE VAGAS INÍCIO 

- Pirajuí 852  Agosto 1998 

- Casa Branca 852 Agosto 1998 

- Avaré 852 Agosto 1998 

- Álvaro de Carvalho 792 Setembro 1998 

- Valparaíso 792 Setembro 1998 

- Pacaembu 792 Setembro 1998 

- Franco da Rocha I 852 Setembro 1998 

- Franco da Rocha II 852 Setembro 1998 

- Getulina 792 Outubro 1998 

- Junqueirópolis 792 Outubro 1998 

- Guarulhos 792 Outubro 1998 

- Itirapina 852 Dezembro 1998 

- Lucélia 792 Dezembro 1998 

- Riolândia 792 Dezembro 1998 

- Andradina 792 Dezembro 1998 

- Martinópolis 792 Março 1999 

- Iperó 852 Junho 1999 

- Pres. Wenceslau 852 Setembro 1999 

- Itaí 792 Novembro 1999 

- Ribeirão Preto 792 Fevereiro 2000 

- Iaras 792 Fevereiro 2000 

TOTAL 17.112 

 

 

Há que salientar-se, contudo, uma ação do Governo do Estado 

absolutamente coerente com o Programa Estadual de Direitos Humanos. Trata-se da 
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capacitação dos profissionais que atuam no sistema. Aprofundarei a descrição e análise 

dessa capacitação quando for tratar da Academia Penitenciária, nas páginas seguintes.  

Cerca de uma ano após a publicação do Programa Estadual de Direitos 

Humanos, foi publicado o Decreto 43.277, de 03 de julho de 1998 (D.O.E. 04/07/1998), 

que possui em seu bojo o escopo de reorganizar a estrutura administrativa das unidades 

prisionais do Estado. 

Este é um ponto nevrálgico da Administração Penitenciária. Desde a criação 

da COESPE, em 1979, um de seus intentos era a criação de um sistema administrativo, no 

qual as unidades prisionais passassem a atuar de modo coordenado a partir de controles 

técnicos e administrativos de seus procedimentos (FISCHER, 1996). 

Face à “autonomia” das unidades que, a despeito das inúmeras tentativas, 

vêm mantendo-se a ocupação e distribuição dos cargos pautadas pelo jogo interno de 

influências e interesses. Os acordos tácitos, a distribuição de privilégios e posições, as 

negociações ininterruptas entre todos os segmentos da unidade (corpo dirigente, funcional e 

população carcerária), são fatores primordiais quando se trata de manter o tênue equilíbrio 

do cotidiano prisional. Propor um realinhamento de posições hierárquicas significa, 

igualmente, realinhar toda a organização penitenciária. 

Desde a criação da COESPE (1979) até o fim da primeira metade de 1998, 

foram cerca de trinta Decretos que versaram sobre a regulamentação organizacional do 

Sistema. 

Indistintamente, esses Decretos introduziram mudanças pontuais na Rede 

COESPE. Alteraram funções ou atribuições de alguns profissionais; a composição de certos 

departamentos; a estrutura de determinados estabelecimentos penitenciários; adaptações de 

caráter geral, mas necessárias; e, não há como negar, muitas vezes, foram a formalização de 

demandas e interesses dos corpos funcional e dirigente do Sistema. O que merece destaque, 

contudo, é que foram novamente abortadas quaisquer pretensões de unidade na organização 

da Administração Penitenciária de forma a possibilitar uma atuação de modo coordenado 

ou, em suma, a criação de um sistema administrativo no decorrer desse período. “Como 

outras instituições públicas, o sistema penitenciário tende a funcionar tal qual uma grande 

repartição que perde de vista os objetivos organizacionais para os quais existe e limita a 

maior parte de seu esforço em garantir o funcionamento de sua dinâmica interna e 

própria. Não resulta estranho que praticamente metade da energia legislativa despendida, 

no curso desse longo período, tenha se voltado para a solução de problemas relacionados 
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à administração do funcionalismo locado no sistema penitenciário” (FISCHER e 

ABREU, 1987: 77). 

Pautado pelos mesmos objetivos daquele Decreto de 1979 portanto visando 

evitar a fragmentação da administração penal (FISCHER, 1996), o Governador Mário 

Covas, através do DECRETO 43.277, de 03 de julho de 1998 (D.O.E.  04 de julho de 

1998), reorganizou a estrutura e funcionamento de todos os estabelecimentos penitenciários 

da Rede COESPE.  

Apesar do escopo do Decreto ser a padronização administrativa das 

unidades, certos critérios que as diferenciam foram observados, quais sejam: especificidade 

da instituição, tipo de recluso a ser atendido, forma de Regime (fechado ou semi-aberto) e 

capacidade (em termos numéricos) de atendimento da população. 

No tocante à especificidade, salientam-se os Institutos Penais Agrícolas 

(IPA) e o Centro de Observação Criminológica (COC). Os IPA destinam-se ao 

cumprimento de penas privativas de liberdade, em Regime semi-aberto, por presos do sexo 

masculino, que possuem a especificidade de possuir em suas dependências uma colônia 

agro-industrial, destinada ao trabalho dos presos. São duas as unidades com estas 

características no Estado, localizadas nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto. O 

COC, por sua vez, tem por funções propor o encaminhamento de sentenciados do sexo 

masculino a outros estabelecimentos penais que melhor se adaptarem às suas 

peculiaridades, mediante o exame criminológico; realizar pesquisas e perícias 

criminológicas, previstas na legislação penal. Além destas funções estritamente 

criminológicas, este Estabelecimento  destina-se também ao cumprimento de penas 

privativas de liberdade em regime fechado por presos do sexo masculino
5
. 

No que se refere ao tipo de recluso a ser atendido nas unidades, sobressaem-

se a Casa de Custódia e Tratamento “Dr. Arnaldo Amado Ferreira”, de Taubaté e o 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico “Prof. André Teixeira Lima”, de Franco da 

Rocha. Característica comum e essencial a ambos é a de destinarem-se ao tratamento de 

sentenciados inimputáveis, por serem portadores de doença mental e à realização de 

exames de sanidade dos condenados pela justiça. Os aspectos que os diferenciam residem 

no fato de que: a-) o Hospital de Custódia – Franco da Rocha – possui uma ala destinada às 

                                                      
 
5
 O Centro de Observação Criminológica será mais detidamente examinado no decorrer desta dissertação, 

pois constitui-se no objeto para aprimoramento da coleta de dados. 
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pessoas do sexo feminino; b-) a Casa de Custódia – Taubaté –  recebe os condenados que 

não se adaptaram nas unidades em que estão cumprindo sentença, conforme critério da 

autoridade penal responsável; e c-) este estabelecimento recebe os condenados inimputáveis 

a título  de estágio experimental para o  posterior encaminhamento ao Hospital de Franco 

da Rocha.  

Cumpre ressaltar que a Casa de Custódia de Taubaté possui um anexo, 

denominado Centro de Readaptação Penitenciária (C.R.P.), de segurança máxima, 

destinado aos presos do sexo masculino de alta periculosidade (conforme laudo 

criminológico) ou que venham revelando inadaptação ao trabalho reeducativo nos 

estabelecimentos em que se encontram. O Anexo da Custódia, como é conhecido na 

Administração Penitenciária, diferencia-se de todas as demais unidades prisionais do 

Estado de São Paulo uma vez que, nesta instituição, o preso permanece trancado em sua 

cela durante praticamente todo o tempo (possui apenas algumas horas semanais para o 

banho de sol, individual e dentro de uma espécie de gaiola). Não participa de nenhuma das 

atividades previstas para ressocialização do encarcerado – escola, trabalho etc. 

Concernente ao tipo de regime, a Rede COESPE possui 45 estabelecimentos 

penais destinados ao regime fechado, sendo 41 para os presos do sexo masculino e 4 para o 

sexo feminino. Para o regime semi-aberto, são 11 unidades para os presos do sexo 

masculino e uma para o sexo feminino. A Penitenciária Feminina do Butantã, ressalta-se, 

possui os dois regimes – fechado e semi-aberto. 

A fim de que se possa melhor visualizar a rede física da COESPE, apresento 

sua distribuição no Quadro 2. 

 

Quadro 2: Rede física da COESPE
6
 

 

UNIDADES PRISIONAIS 

 

MASCULINO 

 

FEMININO 

 

MASC./ FEM. 

 

TOTAL 

REGIME FECHADO 46 3 0 49 

REGIME SEMI-ABERTO 11 1 0 12 

TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO 1 0 1 2 

TRATAMENTO DST/AIDS 0 0 1 1 

TOTAL GERAL 58 4 2 64 

NÚMERO DE PRESOS 50.270 1.225 873 51.495 

                                                      
6
 Fonte: SAP, 2000. 
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Por fim, o DECRETO 43.277 estabelece uma diferenciação entre os 

estabelecimentos penais baseada na sua capacidade numérica de atendimento. Esta 

diferenciação diz respeito somente ao status das estruturas que compõem a unidade 

prisional. Se esta capacidade for inferior a 500 sentenciados, os setores se apresentam com 

nível de departamento (status de chefia); se superior a este número, com nível de divisão 

(status de diretoria). As atribuições mantiveram-se praticamente idênticas. 

Mediante o tema da dissertação, acredito não haver a necessidade de 

aprofundar a estrutura das unidades prisionais, seus níveis hierárquicos, suas atribuições, 

competências e funcionamento. Em linhas gerais, segue a configuração básica desta 

estrutura, de forma a ser comparada com aquela anterior ao Decreto, a qual já nos 

referimos: 

- Direção Geral; 

- Comissão Técnica de Classificação (exceto o Hospital de Custódia e Tratamento 

Psiquiátrico de Franco da Rocha); 

- Assistência Técnica; 

- Unidades de Reabilitação; 

- Unidades de Atendimento de Saúde; 

- Unidades de Segurança e Disciplina; 

- Unidades de Qualificação Profissional e Produção; 

- Centros e Núcleos Administrativos. 

 

Após a implementação das diretrizes presentes nesse Decreto 43.277 que, 

como foi demonstrado, buscou retomar certos objetivos quando das criação de uma 

Coordenadoria para os estabelecimentos penais, há que se ressaltar uma outra ação do 

Governo do Estado frente à Administração Penitenciária. 

Se a nomeação de José Carlos Dias para titular da Pasta da Justiça 

(Secretaria a qual pertenciam os estabelecimentos penitenciários à época) significava a 

personificação de uma proposta de valorização dos direitos humanos no sistema, a 

designação de Nagashi Furukawa, em 10 de dezembro de 1999, por sua vez, traz a clara 

intenção de implementar certos aspectos que são centrais ao Programa Estadual de 

Direitos Humanos. Em seu discurso de posse afirmou: “Tenho plena consciência dos 

desafios dramáticos que teremos pela frente. Mas a parceria com a sociedade civil é a 
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mais importante arma para a melhoria do sistema penitenciário” (Folha de S. Paulo, 

18/12/1999: 3-1). 

Trata-se, portanto, da incorporação na Administração Penitenciária de 

pessoas e instituições que lhes são externas. O referido Secretário foi Juiz da Vara de 

Execução Criminal (VEC) da Comarca de Bragança Paulista – SP, sendo um dos principais 

responsáveis pela implantação do sistema APAC – Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado – naquela cidade, em 1994. “Uma idéia, um ideal, um sucesso” (FALCONI, 

1996: 240). 

Característica central neste sistema é a gestão comunitária na Cadeia Pública 

de Bragança Paulista, alcançando grande repercussão no que tange ao tratamento do 

recluso; reincidência penitenciária: 5% (FALCONI, 1996: 242); ou fugas e evasões: 1,23%  

(FALCONI, 1996: 247). 

O projeto denominado “Cidadania no Cárcere” originou-se pela captação 

de recursos do estado destinados à alimentação dos presos – R$ 45 mil mensais, para 150 

sentenciados (Folha de S. Paulo, 18/12/1999: 3-1) – por um Conselho Comunitário 

constituído em consonância com a Lei de Execução Penal (Artigo 4º). O valor repassado 

permitiu uma economia de cerca de 57%: “O sistema reduz os custos – a manutenção de 

um detento cai de R$ 700 ao mês para R$ 300” (Folha de S. Paulo, 13/12/1999: 3-3). 

O excedente foi utilizado na melhoria das condições da cadeia. Foi 

construído um pavilhão anexo de 230 m2, com espaço reservado às oficinas de trabalho, e 

reformado o que já existia. Dos 210 presos que ali cumprem pena, 160 trabalham, sendo 

que, de sua remuneração, 75% são destinados à sua família e os 25% restantes ficam para a 

manutenção do estabelecimento, que somam-se àqueles repassados pelo Estado. 

A nomeação de Furukawa para a Pasta da Administração Penitenciária 

possui, portanto, o claro sentido de acometer um problema crucial na implementação das 

diretrizes para o sistema penitenciário: a “autonomia”, a invisibilidade e a 

impenetrabilidade das unidades prisionais. Em outros termos os “feudos” em que se 

constituíram. 

No Programa Estadual de Direitos Humanos  são claros os Artigos que têm 

em voga esta questão: Artigos 147, 149, 151, 153, 169 e 170, dentre os 28 que compõem o 

tópico “Sistema Prisional e Ressocialização” (ANEXO 2). 

O que se evidencia no sistema penitenciário, como procuramos demonstrar, 

é a necessidade de interromper a “autonomia” das unidades prisionais para a 
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implementação de quaisquer diretrizes identificadas com a valorização dos Direitos 

Humanos e com a (re) condução da pena de prisão aos seus fins de ressocialização. 

“Enquanto persistirem, sem controle por parte do poder público, as históricas disputas e 

confrontos entre grupos situados estrategicamente no interior desses aparelhos e enquanto 

não se definirem com meridiana clareza limites de atuação, restringindo-lhes a autonomia 

muitas vezes promotora de arbitrariedades, firmando-lhes responsabilidades e 

competências no contexto do exercício democrático do poder, nenhuma política 

penitenciária estará isenta de dilemas, dificilmente será dotada de eficácia e certamente 

persistirá assegurando a fragmentação do sistema de justiça criminal (ADORNO, 1991b: 

77) 

Portanto, a implementação de quaisquer diretrizes ou procedimentos que 

contrariem os agrupamentos que administram as unidades prisionais configuram-se em 

verdadeiras batalhas de correlações de força que, no limite, pressupõem quais são as formas 

de gestão da pena e, mais ainda quais são as finalidades do encarceramento. 

Pelo que foi até aqui retratado, (re) conduzir a pena de prisão para fins de 

ressocialização, implementando uma política de valorização dos Direitos Humanos é uma 

tarefa das mais complexas. A grande questão que se nos apresenta é que existe uma 

proposta para a reabilitação dos indivíduos punidos, presente no cotidiano das prisões, 

envolvendo técnicos (psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais etc.), professores, chefes e 

diretores das unidades, que está profundamente inserida e integrada às lógicas de 

funcionamento das unidades penitenciárias tal como procurei apresentar. Examinar esta 

proposta de reabilitação e o papel que nela desempenha a educação escolar é o que tenho a 

pretensão de realizar. 
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3. A ACADEMIA PENITENCIÁRIA – ACADEPEN 

 

 

Durante todo o percurso de existência das prisões tal qual hoje é concebida, 

portanto há mais de 150 anos, uma série infindável de críticas, seguidas de propostas de 

reformas, são ininterruptamente apresentadas. 

Invariavelmente, estas críticas dirigem-se ao fracasso da prisão para a 

consecução daqueles que são seus fins: reduzir a criminalidade e reabilitar o criminoso. “À 

constatação de que as críticas ao sistema carcerário se repetem, caberia acrescentar que 

todas formulam a mesma denúncia: o sistema não concorre para liquidar, nem diminuir a 

delinqüência, mas, pelo contrário, para reproduzi-la e aumentá-la” (RAMALHO, 

1979:161); “A prisão não reduz os índices de criminalidade, provoca reincidência, 

cronifica a delinqüência, agrava e organiza a ação criminal” (ROCHA, 1994:61). 

Desde meados do século passado os índices de criminalidade multiplicaram-

se e a prisão, desde de seu surgimento, apresenta-se imutavelmente como a solução para o 

problema. Contudo, sempre acompanhada de uma plano de reformas e readequações. 

Característica indelével desses planos de reforma é a de não questionar o 

encarceramento como a pena por excelência. Antes, sustentam as mesmas máximas para 

uma boa administração penitenciária, apresentadas desde seu início. “As soluções 

apresentadas em função das críticas, em geral se resumem à proposições que não 

questionam a existência em si da prisão; pelo contrário, propõem soluções que inovam no 

tratamento ao preso, mas que na verdade significam apresentar novamente a prisão como 

solução para seus próprios problemas” (RAMALHO, 1979: 161). 

Dentre as soluções apresentadas para que ela possa atingir suas finalidades, 

invariavelmente faz-se constar a capacitação dos agentes encarregados de custodiar os 

encarcerados. 

No sistema penitenciário paulista, conforme o contexto apresentado no 

capítulo anterior, absolutamente todas as propostas para sua reformulação dedicaram 

especial atenção à questão. De tal maneira e com tal intensidade que foi estruturado um 

órgão com a exclusiva atribuição de capacitar os recursos humanos desse sistema. Trata-se 

da Academia Penitenciária (ACADEPEN), organizada em 1994 – Decreto 38.424, de 07 de 
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março de 1994 (D.O.E., 08 DE MARÇO DE 1994: 5-7), cerca de um ano após a 

composição de uma secretaria exclusiva para a administração penitenciária. 

Suas finalidades, conforme o Decreto supra citado, são: 

I- implementar uma política de treinamento e desenvolvimento 

de recursos humanos apta a atender as diretrizes do Sistema Penitenciário; 

II- planeja e executar programas e projetos de pesquisa, com 

vistas ao estudo da política criminal e da penalogia ajustadas às necessidades do 

Sistema Penitenciário; 

III- formar, capacitar e integrar o pessoal penitenciário em seus 

vários níveis de habilitação profissional e formação educacional; 

IV- qualificar servidores para o exercício de funções superiores 

da Administração Penitenciária; 

V- concorrer para a melhoria de métodos e técnicas 

administrativas aplicáveis à formação, capacitação e integração de recursos 

humanos, com vistas ao aperfeiçoamento do pessoal penitenciário; 

VI- desenvolver formas de cooperação e intercâmbio cultural e 

educativo, em nível nacional e internacional, com o objetivo de enriquecer as 

atividades curriculares da instituição, mediante convênios e contratos; 

VII- preservar a memória do sistema penitenciário (D.O.E., 08 de 

MARÇO de 1994: 5). 

 

A ACADEPEN sucedeu o Centro de Recursos Humanos da Administração 

Penitenciária (CRHAP), alterando substancialmente suas finalidades e atribuições, uma vez 

que a este cabia todo o processo de recrutamento, seleção, legislação e expediente de 

pessoal, controle de recursos humanos e política salarial. 

O CRHAP foi instituído juntamente com a COESPE em 1979. Sua estrutura 

foi alterada em 1987 – DECRETO N.º 27.223, de 23 de Julho de 1987 (D.O.E. 24 de 

JULHO de 1987: 1-2) – sendo constituído um núcleo específico para formação e 

aperfeiçoamento dos Agentes de Segurança Penitenciária (ASP), sem que fossem alteradas, 

contudo, suas demais finalidades no que se refere à administração de pessoal, o que veio a 

ocorrer somente quando formulada a ACADEPEN.  
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Fundar um órgão com a atribuição praticamente exclusiva de capacitar os 

quadros da Administração Penitenciária traduz a relevância de tal questão no que tange às 

possibilidades de introduzir modificações no sistema penal. 

Como procuramos demonstrar no tópico anterior, a administração 

penitenciária possui uma cultura organizacional que lhe é própria, pois foi formulada no 

interior das unidades prisionais, a partir de uma tradição institucional a ela intrínseca; no 

seio das relações formais e informais estabelecidas entre seus segmentos – dirigentes, corpo 

funcional e população carcerária – e nas tendências que estas assumem frente às 

conjunturas e circunstâncias desta administração (FISCHER: 1996). Esta cultura já 

assimilada, transmitida e herdada por seus agentes, tendendo a se perpetuar como a forma 

mais adequada de gerenciamento de um Estabelecimento Penal, orientando seus 

procedimentos de gestão e a conduta de seus segmentos (ADORNO, 1991a). 

Esta cultura exprime, no limite, a concepção no que respeita à pena de 

encarceramento: punição, controle e dominação de sua população. Introduzir modificações 

quanto às finalidades da pena de prisão significa, necessariamente, promover uma alteração 

nesta forma de gestão. Quanto mais se estas modificações concorrerem para a (re) 

condução da pena aos seus fins eminentemente ressocializadores, promovendo a 

valorização dos Direitos Humanos no cotidiano das relações estabelecidas no interior das 

unidades, na gestão da pena, de seus limites e rigores. “Qualquer investimento 

governamental no sentido de introduzir modificações substanciais no quadro existente não 

poderá se eximir de enfrentar, com algum êxito, quer as forças que disputam o controle 

hegemônico na formulação de políticas públicas penitenciárias, quer as forças que 

disputam o controle da massa carcerária” (ADORNO, 1991b: 76). 

Os projetos e ações da ACADEPEN afiguram-se tendo em vista estes 

pressupostos – a necessidade de introduzir modificações na cultura organizacional das 

unidades e na acepção da finalidade da pena de prisão. Eles pautam-se pela “necessidade 

de se criar um grau de capacitação funcional indispensável ao agente prisional, mais 

identificado com a realidade da instituição em que trabalha e, ao mesmo tempo, partícipe 

de uma nova mentalidade administrativa, afinada com uma política penitenciária 

humanista e recuperadora” (SAP – ACADEPEN, 1997: 5). 

A prioridade recai, nesse sentido, naquele que é o segmento que representa o 

maior contingente de pessoal da administração penitenciária, além de ser o que estabelece 

relação direta e ininterrupta com os encarcerados. Trata-se do Agente de Segurança 
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Penitenciária (ASP). Dos cerca de 20 mil funcionários da Administração Penitenciária, 15 

mil são Agentes (SAP, 2000). “O ASP será o contato efetivo da sociedade com o 

prisioneiro e para isto deverá estar munido dos conhecimentos teóricos que o estimulem ao 

desenvolvimento de seu intelecto, na criação de uma cultura, também nova, de sistema 

penitenciário e, finalmente, que o desperte para uma real contribuição para este Sistema, 

como um profissional de vocação, para a vida útil, profícua, inteligente e corajosa” (SAP 

– ACADEPEN, 1997: 4). Delineia-se nitidamente a complexa proposição de formar e 

capacitar um contingente a partir de tais prerrogativas, cuja função de contenção está 

difundida e enraizada na cultura organizacional das prisões como extremamente violentas e 

opressivas. 

Conforme avaliação realizada pela ACADEPEN, os cursos de capacitação 

para os quadros da Administração Penitenciária, realizados desde 1986 e até 1997 foram 

ineficientes para efetuar as ações necessárias para a transformação, seja da cultura 

organizacional ou da concepção acerca do significado da pena de encarceramento. “Os 

profissionais técnicos deste órgão assinalaram falhas e dificuldades na aplicabilidade da 

teoria aprendida à prática institucional, detectadas por meio de avaliação de desempenho 

que comprovaram a necessidade de uma real mudança no perfil do ASP, mais identificado 

(...) com as novas características do Sistema Prisional” (SAP – ACADEPEN, 1997: 6). 

Uma outra preocupação, distinta, porém convergente à questão da cultura 

organizacional, norteou o Projeto de Reformulação do Curso de Formação Técnico-

Profissional de Agente de Segurança Penitenciária: a prisionização. Definida no referido 

Projeto como “a adoção em maior ou menor grau, dos usos, costumes hábitos e cultura 

geral da prisão” (SAP – ACADEPEN, 1997: 7). O agente, ao deparar-se com o cotidiano 

prisional, sofre uma sutil progressão desse fenômeno, sendo um grande desafio preservar-se 

( e ser preservado), a fim de não assimilar os fatores do meio carcerário que exerçam 

influência degenerativa. 

A ACADEPEN está, portanto, manifestamente inserida na imorredoura 

correlação de forças entre os segmentos que disputam a formulação de políticas públicas 

penitenciárias, que parece ser parte constituinte da prisão. Estas forças evidenciam a 

concepção acerca da finalidade da organização penitenciária, em síntese, punição e controle 

ou ressocialização. 

O Projeto de Formação e capacitação do quadro de pessoal evidencia a 

absoluta identificação da ACADEPEN em função desta última. Afora demonstrar uma 
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diferenciação significativa quanto à estratégia (não obstante a manutenção das finalidades) 

frente às tentativas anteriores de se introduzir mudanças nesse Sistema impenetrável e 

“autônomo”, conforme descrevemos no capítulo anterior. Qual seja: a capacitação de seus 

agentes em detrimento das medidas de impacto ou das simples injunções externas no seu 

cotidiano. 

Com o sentido mesmo de alterar o perfil do ASP, foram reformulados os 

critérios exigidos para o ingresso na carreira. De início passou-se a exigir o Ensino Médio 

completo – antes de 1997 o requisito era o de Ensino Fundamental. O concurso público 

passou a contar, além de prova escrita, com entrevista, avaliação fisíca-médica e, por fim, 

com o “Curso de Formação Técnico-Profissional de Agente de Segurança Penitenciário, 

que  constituindo-se como parte efetiva do processo seletivo, de forma que, ao não atingir o 

desempenho satisfatório em quaisquer das disciplinas componentes do Programa, o 

candidato estaria inabilitado para o exercício da função. 

Este curso possui a duração de 296 horas, a serem distribuídas em trinta e 

sete dias consecutivos de atividades, nos quais o candidato recebe a remuneração prevista 

para o cargo. É denominado Módulo I – Introdução e Estágio Supervisionado I, e refere-se 

a capacitar o candidato quanto às “noções fundamentais da estrutura administrativa e 

sistêmica dos serviços penitenciários”  e à “iniciação às disciplinas básicas para o 

exercício do cargo – ideologia e política penitenciária” (SAP – ACADEPEN, 1997: 16). 

As disciplinas que compõem este e os demais Módulos estão integralmente anexadas nesta 

dissertação – ANEXO 3. 

Obtendo avaliação satisfatória em todas as disciplinas integrantes deste 

Módulo, o candidato é designado para o exercício da função na unidade prisional para a 

qual estava inscrito. 

Após um período que oscila entre três e seis meses de efetivo exercício 

profissional, o ASP participa do Módulo II – Aprendizagem teórico-prática e Estágio 

Supervisionado II, num total de 164 horas, a serem distribuídas em 20 dias. Constitui o 

"desdobramento das disciplinas básicas para o exercício do cargo e aprofundamento do 

conteúdo programático” (SAP – ACADEPEN, 1997: 16). 

Findo este Módulo e após um igual período de atividade profissional, o 

agente participa do Módulo III – Seminários e Estágio Supervisionado III, num total de 104 

horas, distribuídas em 13 dias. Destina-se à realização de trabalhos teóricos – práticos, 

relato e troca de experiências. 
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É patente, frente a esta proposta de formação dos ASP, a prioridade e o 

ímpeto da Administração Penitenciária em diversificar as estratégias direcionadas a 

introduzir modificações no Sistema Penal. Integrando o estudo das disciplinas que 

compõem o currículo, com estágios supervisionados nas unidades, a socialização das 

experiências vivenciadas no exercício da função e a sua reflexão, torna-se nítida a 

preocupação com a cultura organizacional do pessoal penitenciário. Vale salientar que a 

opção da Academia Penitenciária para buscar introduzir alterações na gestão penitenciária 

foi a de investir na transformação de sua cultura, relegando as intervenções externas no seu 

cotidano. Afinal, “Quando se percebe que o núcleo da resistência está na concepção que 

as pessoas têm da missão da organização, que pressupõem uma visão de mundo para a 

qual os processos de dominação são inerentes a esse tipo de instituição, verifica-se que a 

brecha que pode abalar esta muralha está justamente em promover o questionamento 

desse valores e dos padrões culturais que eles determinam” (FISCHER, 1996: 86). 

No que tange ao quadro funcional que já há tempos está no exercício 

profissional, o processo de capacitação estrutura-se de forma sensivelmente diferente. Aos 

ASP, o corpo docente da ACADEPEN elabora um panorama dos conteúdos dos curso 

ministrados aos novos agentes. Trata-se de uma síntese, uma vez que a carga horária inicial 

dos cursos é de apenas duas horas, infinitamente inferior se comparada àquelas descritas 

anteriormente. 

Após esta primeira etapa, equipes formadas pelo corpo docente da 

ACADEPEN e diretorias das unidades prisionais arrolam uma série de temas e problemas 

presentes no cotidiano das prisões, especificamente naquele dos ASP,  que desencadearão 

um processo de estudos e reflexões coordenados pelo professor, em atividades coletivas, 

normalmente realizadas no próprio estabelecimento. 

Afora este processo destinado aos ASP, a ACADEPEN possui o Curso de 

Capacitação – Formação de Dirigentes, destinado tanto aos diretores das unidades quanto 

àqueles para os quais a própria Direção vislumbre possibilidades de tornarem-se dirigentes 

e que, no momento, estão exercendo quaisquer outras funções no estabelecimento. É 

composto por dois módulos, perfazendo um total de 334 horas aula. A composição do curso 

encontra-se no ANEXO 4. 

Por fim, a ACADEPEN realiza projetos de capacitação temáticos, destinados 

aos profissionais da administração penitenciária, independentemente de suas funções, desde 

que exerçam ou estejam de alguma forma ligados,  ao exercício destas atividades. São eles: 
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Sindicância, Redação Oficial, Telefonia, Contagem de Tempo, Licitação, Farmácia, AIDS, 

Tuberculose, Saúde, Administração de Conflitos, Relações Humanas no Trabalho, 

Liderança, Qualidade e Produtividade, Aspectos Criminológicos da Entrevista Social, 

Testes Psicológicos, Criminologia. 

Examinar o impacto destes projetos de capacitação, no que respeita às 

mudanças de gestão penitenciária, é realmente vital para a administração, seja para 

aprimora-los, alterá-los ou neles insistir. Há que se considerar, contudo, que as 

transformações advindas de um processo de formação e capacitação de pessoal, não 

obstante possuírem um caráter mais substanciado, são percebidas no médio e longo prazos. 
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4. A FUNDAÇÃO PROFESSOR DOUTOR  MANOEL PEDRO 

PIMENTEL - FUNAP 

 

 

A FUNAP é o órgão que completa a Administração Penitenciária no Estado 

de São Paulo no âmbito executivo de sua composição. Sua incumbência é a de oferecer 

trabalho remunerado aos presos e formação profissional, além de coordenar e executar os 

Programas de Educação Fundamental e de Cultura. 

A criação desta Fundação, em 1976, ocorreu durante a gestão de Manoel 

Pedro Pimentel à frente da Secretaria da Justiça que, como foi aqui relatado, propôs a 

criação da Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários (COESPE). O contexto 

político-institucional era, portanto, o mesmo que descrevi quando daquela implantação: 

distensão política em direção à redemocratização do Estado, de forma “lenta, gradual e 

segura”  e, especificamente para as instituições penais, (re) conduzir a pena de prisão para 

fins de ressocialização, não apenas de punição –  “momento de extrema turbulência” 

(FISCHER, 1996: 80). 

O embrião do que viria a se constituir a FUNAP foi gerado a partir de uma 

série de acontecimentos ocorridos no decorrer de 1975, dos quais estava à frente a Dona 

Carmem Gama Pimentel. Estes acontecimentos confluíam para a necessidade de se 

proporcionar formação profissional aos indivíduos encarcerados. De um lado para sua 

“recuperação” social e, de outro, para contribuir com a disciplina dos estabelecimentos 

penitenciários. 

O primeiro destes acontecimentos que merece destaque foi a realização, em 

maio de 1975, de uma exposição de produtos confeccionados pelos encarcerados dos 

estabelecimentos da capital. Em relatório assinado por Carmem Gama Pimentel foi 

apresentada a necessidade de divulgação dos produtos realizados pelos homens e mulheres 

encarcerados dos estabelecimentos penitenciários da capital, em especial do Complexo 

Carandiru, nas horas de “trabalho obrigatório” (PIMENTEL, 1975). 

Ressalta-se que os encarcerados eram obrigados pelos regulamentos dos 

estabelecimentos, em consonância com a lei, a dedicarem quatro horas diárias ao trabalho. 

Além dos serviços “da Casa”, estas horas eram destinadas à produção de artesanato, 
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principalmente na Penitenciária Feminina e à produção de móveis em junco e taboca nos 

masculinos. O trabalho era extremamente desmotivante, conforme o relatório da psicóloga 

da Penitenciária Feminina na época, pois não se revertia em remuneração, apenas o irrisório 

pecúlio dos presos pagos pelo Estado e, mesmo assim, sem relação nenhuma com as 

atividades realizadas. A produção era “inútil”, uma vez que os produtos ficavam estocados 

nas prateleiras dos estabelecimentos. 

Talvez seja em virtude dessa situação que Carmem Pimentel apresenta suas 

impressões: “...depois de uma visita feita aos Presídios da capital (masculino e feminino), 

constatamos a necessidade de divulgar e vender os trabalhos (...) executados pelos 

reeducandos em horas obrigatórias de trabalho” (PIMENTEL, 1975: 01). Segundo ela, o 

evento superou quaisquer expectativas, apresentando uma ampla divulgação pela imprensa 

e com a venda total dos produtos expostos. Mais ainda, o evento desencadeou uma série de 

encomendas de trabalhos manuais às presas do Presídio Feminino. “Esse foi o primeiro 

passo dado para se iniciar a profissionalização do detento” (PIMENTEL, 1975: 01). 

A partir de sua solicitação, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

manifestou-se favoravelmente à destinação do lucro do trabalho realizado pelos detentos 

em seu próprio benefício, desde que produzido nas horas livres – portanto, não durante o 

trabalho obrigatório de quatro horas - e com matéria-prima doadas por instituições privadas 

(Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Processo 141.557, 1976). A produção no 

trabalho obrigatório era realizada com matéria-prima fornecida pelo Estado. 

A remuneração aferida pelo trabalhador preso seria assim distribuída: 

caderneta de poupança (40%); enviado à família (40%); entregue a ele, na forma de pecúlio 

(20%)
7
. 

Foi iniciada uma série de contatos, ainda com Carmem  Pimentel à frente, 

com hospitais, firmas particulares e Secretarias de Estado, com o intuito de se obter 

encomendas a serem produzidas nos estabelecimentos penais. A primeira produção em 

escala industrial foi para atender encomenda do Hospital 9 de Julho: 500 máscaras e 200 

gorros cirúrgicos. A experiência foi qualificada como um sucesso, uma vez que o referido 

hospital realizou nova encomenda, agora de 700 fraldas. 

                                                      
 
7
 Os encarcerados não podem portar dinheiro. Tudo o que recebem é depositado numa conta, no próprio 

estabelecimento penal, que ele movimenta, solicitando compra de produtos, envio à família etc. 
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Concomitantemente, outras instituições eram contatadas com a finalidade de 

realizar doações de matérias-primas e máquinas para a confecção dos produtos. A primeira 

resposta dessa solicitação foi dada pelo Rotary Club de Vila Madalena e pela SAVIMA 

(Sociedade Amigos de Vila Madalena) que, organizando doações, possibilitou a compra de 

três máquinas de costura semi-industriais para a Penitenciária Feminina. 

O passo definitivo para a criação de um Instituto para o trabalhador preso se 

deu com a promoção de um evento realizado em 1º de dezembro de 1975, no Restaurante 

“O Beco”, cuja renda seria revertida para a fundação do Instituto. 

Essa série de acontecimentos foi denominada pela Assessoria de Imprensa 

da Secretaria de Justiça como “Campanha Pró-Profissionalização dos Detentos dos 

Presídios do Estado de São Paulo” (Secretaria de Justiça, – Assessoria de Imprensa, 

Relatório Mimeografado, 18/5/1976). 

O Instituto foi formalmente instaurado “aos 27 dias do mês de abril de 

1976, na sede da Secretaria de Justiça, sob a Presidência de seu titular, Prof. Manoel 

Pedro Pimentel”, conforme atesta a “ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO PARA A 

ESCOLHA DA DIRETORIA DO INSTITUTO DE AMPARO AO TRABALHADOR 

PRESO”, registrada no 3º Cartório de Registro de Títulos e Documentos. 

A primeira Diretoria do Instituto foi assim composta: 

Presidente: Carmem Gama Pimentel 

Vice-presidente: Flávio Calazans de Freitas 

Secretário: Marcos Cilurzzo 

Diretor Financeiro: Ameleto Waetoe 

Diretor Procurador: Francisco Calazans de Freitas 

Tesoureiro: Etelvina Gama Rodrigues. 

A profissionalização dos detentos, finalidade máxima do Instituto, iniciou-se 

pela implantação de atividades semi-industriais na Penitenciaria Feminina da Capital, em 

caráter piloto, com o “acompanhamento embasado em estudos e pesquisas científicas” 

(Secretaria Da Justiça – Assessoria de Imprensa, 1976: 2), a ser realizado pela psicóloga 

da Penitenciária. E, a partir desse “piloto”, a experiência seria levada para outros 

estabelecimentos penitenciários do Estado, já se prevendo a transformação do Instituto em 

uma Fundação. 

Na implantação, o Banco Itaú S/A abriu conta em Cadernetas de Poupança 

em nome das trabalhadoras presas e a Sears Roebuck, através do Rotary Club – Distrito 
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461, doou diversas máquinas de costura ao Instituto, além daquelas três adquiridas através 

de verbas doadas. 

Apresento as finalidades do Instituto, a partir de seu próprio Estatuto, 

registrado naquele mesmo 3º Cartório em 29/6/1976. 

Artigo 2º - O Instituto de Amparo ao Trabalhador Preso tem a finalidade de 

contribuir para a elevação do nível moral e material do preso, através de seu adestramento 

profissional, com o oferecimento de trabalho remunerado e sua utilização com sentido 

empresarial. Para consecução desses objetivos se propõe a: 

I- contribuir para a melhoria do rendimento do trabalho 

executado pelos presos; 

II- oferecer novos tipos de trabalho aos presos, compatíveis com 

sua situação na prisão; 

III- contribuir para a formação profissional do preso em 

atividades de desempenho viável após sua libertação; 

IV- contribuir para a laborterapia, através da seleção vocacional 

e o aperfeiçoamento profissional do preso; 

V- colaborar com o Departamento dos Institutos Penais do 

Estado (DIPE)
8
 e outros órgãos na prestação de assistência moral e material ao 

preso; 

 

VI- contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas de produção, 

manutenção e ampliação da produção, nos presídios, com a realização ou 

ampliação de planos especiais para o trabalho industrial, agrícola ou artesanal; 

VII- estimular a pesquisa e estudo relativos a seus objetivos e 

promover, junto aos poderes públicos competentes, a obtenção das medidas 

legislativas necessárias ou convenientes. 

 

O desenvolvimento das atividades das oficinas da Penitenciária Feminina da 

Capital foi um “sucesso”, segundo avaliação realizada pela psicóloga em exercício no 

estabelecimento, Maria Antonieta de Castro Sá (SÁ, 1975). O “sucesso” recai sobre dois 

pontos centrais apresentados na Pesquisa de Avaliação: “promover uma dinâmica 

                                                      
8
 O DIPE, como vimos, foi extinto em 1979. Em seu lugar foi implantada a COESPE. 
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ambiental na instituição que a torne antes ‘reeducativa’ que ‘punitiva’ para suas detentas; 

tal empenho é a nosso ver a forma psicologicamente mais adequada de atender à 

finalidade deste Presídio, qual seja, a recuperação da mulher delinqüente, através do 

tratamento educacional adequado” (SÁ, 1975: 2-3). Esta “dinâmica ambiental” seria 

paulatinamente alcançada na medida em que a simples punição, “que não ajuda a extinguir 

comportamentos indesejáveis” (SÁ, 1975: 3), for sendo substituída pelas recompensas aos 

comportamentos desejados e sua supressão diante de condutas indesejáveis. A recompensa, 

neste caso, seria a profissionalização e a remuneração (pelo menos dez vezes superior ao 

pecúlio na época). 

O segundo aspecto que comprova o “sucesso” diz respeito, segundo a 

psicóloga, à disciplina, “dada a alta correlação entre ociosidade e manifestações de 

indisciplina que se costuma observar” (SÁ, 1975: 04). É recorrente na questão 

penitenciária discursos que convergem para a idéia de que “a cabeça do preso é a oficina 

do diabo” (COELHO, 1987: 11), uma vez que o regime de confinamento e vigilância 

constituem-se em aguilhões para a burla às regras e normas rígidas inerentes a este sistema. 

Em pronunciamento aos recém-nomeados Diretores de Educação, no dia 19 de novembro 

de 1998, o ex-Coordenador dos Estabelecimentos Penitenciários, Lourival Gomes, afirmou 

que o trabalho, junto à educação, podem proporcionar disciplina, ordem e tranqüilidade na 

unidade prisional, pois “ocupam a cabeça do preso”, impedindo-o de dedicar-se à 

arquitetura de fugas e demais confusões.  

O trabalho, enquanto um dos pressupostos da operação carcerária de 

transformação dos indivíduos, impõem-se não pelos aspectos econômicos – salário, lucro, 

aptidões, cessão de uma força de trabalho, formação de uma habilidade – mas pelos 

resultados frente à conduta humana. “Não é como atividade de produção que ele é 

intrinsecamente útil, mas pelos efeitos que toma na mecânica humana. É um princípio de 

ordem e de regularidade; pelas exigências que lhes são próprias, veicula de maneira 

insensível, as formas de um poder rigoroso; sujeita os corpos a movimentos regulares, 

exclui a agitação e a distração, impõe uma hierarquia e uma vigilância que serão ainda 

mais bem aceitas, e penetrarão ainda mais profundamente no comportamento dos 

condenados, por fazerem parte de sua lógica: com o trabalho a regra é introduzida numa 

prisão, ela reina sem esforço, sem emprego de nenhum meio repressivo e violento” 

(FOUCAULT, 1986: 203). 
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Portanto, não é fortuitamente que os postos de trabalho oferecidos à 

população carcerária são evocados de forma inapelável como exemplo de uma boa gestão 

pela equipe dirigente das unidades, estabelecendo uma relação direta entre o número de 

presos que trabalham e a inexistência de acontecimentos ligados à indisciplina. Vale 

ressaltar que aspectos relevantes para caracterizar uma boa administração penitenciária 

constituem-se na ausência de perturbação da ordem, de ocorrências de fugas, motins ou 

rebeliões e não a preocupação de formar e capacitar os sujeitos punidos. 

O “sucesso” daquela iniciativa, conforme atestou a “Pesquisa de 

Avaliação”, realizada pela psicóloga Maria Antonieta, ao que tudo indica, serviu como o 

embasamento técnico / científico à extensão  das atividades de profissionalização dos 

detentos às demais Instituições Penitenciárias.  

No final daquele ano de 1976, período de “experiência” das oficinas de 

trabalho na Penitenciária Feminina da Capital, o Secretário de Estado dos Negócios da 

Justiça, através da Resolução S.J. 183, de 08 de outubro, publicada no DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO no dia seguinte, estendeu o âmbito de ação do Instituto a todo o Estado de 

São Paulo. 

“Fica o Instituto de Amparo ao Trabalhador Preso autorizado, a título 

precário, a prestar os serviços de apoio à laborterapia ministrada nos Institutos Penais 

subordinados à Secretaria de Justiça” (D.O.E., 09/10/1976: 27). 

Não muito tempo depois, em 23/10/1976, e citando as conclusões de estudos 

realizados por Grupos de Trabalho constituído na Secretaria de Justiça, sob direta e pessoal 

coordenação de seu titular, o Governador do Estado apresentou Projeto de Lei à Assembléia 

Legislativa - Projeto de Lei n.º 402, (D.O.E., 23/10/1976: 101-102) - propondo a criação 

da Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso. O eixo central desses “estudos” se 

constituiu na citada “Pesquisa de Avaliação”, realizada na Penitenciária Feminina da 

Capital: “A experiência foi acompanhada em todas as etapas pela psicóloga da 

Penitenciária Feminina da Capital, para avalizar os resultados em seus diversos ângulos. 

O relatório final dessa observação foi inteiramente favorável ao novo sistema, julgado 

eficaz para a reeducação e a profissionalização das sentenciadas que, atraídas pela 

melhor remuneração, dedicaram-se ao trabalho, aprendendo a lidar com as máquinas 

industriais e semi-industriais mais modernas, aumentado a produtividade e capacitando-se 

para o serviço em qualquer indústria fora do presídio. Por outro lado, houve uma sensível 

melhora disciplinar e um novo interesse pelo trabalho” (D.O.E., 23/10/1976: 102). 
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Na exposição de motivos, constante no Projeto de Lei, o Secretário Manoel 

Pedro Pimentel apresenta a concepção central que norteia a criação da Fundação: 

“Concebemos, então, a idéia de modificar o sistema de trabalho e de remuneração dos 

sentenciados, a partir de uma alteração fundamental: o sentenciado deveria ser melhor 

remunerado, em função do trabalho executado, e este deveria deixar de ser mero 

artesanato, para converter-se em industrial, utilizando-se o grande potencial existente nos 

Institutos Penais. O caráter empresarial conferido à nova sistemática permitiria o 

aproveitamento máximo dessa potencialidade e a produção poderia ser comercializada em 

grande escala, competitivamente, no mercado convencional” (D.O.E., 23/10/1976: 101). 

Além dos aspectos de ressocialização e de sensível melhora na disciplina das 

Instituições Penais, o Secretário apresenta mais uma justificativa para o Projeto: ao 

implantar a nova filosofia de trabalho e de remuneração dos sentenciados, reduzir o custo 

operacional dos presídios, almejando, por fim, “proporcionar aos sentenciados recursos 

suficientes que lhes permitam pagar ao Estado parte do preço de sua reeducação” 

(D.O.E., 23/10/1976: 102). 

A justificativa da criação da Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador 

Preso, concernente a um órgão estadual, destinado à profissionalização dos encarcerados, 

foi assim apresentada pelo Secretário de Justiça, Manoel Pedro Pimentel: “Fundação”, pois 

com esta condição, possibilita “abranger toda gama técnico, científica e operacional 

envolvida em suas finalidades”  (D.O.E., Projeto de Lei n.º 402, 1976: 102); ”Estadual”, 

no sentido de antecipar-se às manifestações do Ministério da Justiça em adotar a idéia no 

âmbito nacional, criando-a em São Paulo; “Amparo”, com o intento de excluir à Fundação 

ações paternalistas, “suprindo apenas, na medida do necessário, os meios e recursos para 

que os sentenciado busque a própria reabilitação, participando com seu esforço pessoal e 

com seu interesse nesta tarefa” (D.O.E., Projeto de Lei n.º 402, 1976: 102); por fim 

“Trabalhador Preso”, visando que o sentenciado se considere um trabalhador e não um 

delinqüente. 

Quanto às finalidades da Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador 

Preso, foram mantidas as constantes no Estatuto do Instituto, que descrevi ainda há pouco, 

sendo citadas novamente no referido projeto de lei. 

A Assembléia Legislativa aprovou a implantação da Fundação: “O 

Deputado Estadual  Leonel Júlio, presidente da Assembléia Legislativa do Estado (...), 
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autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação denominada Fundação Estadual de 

Amparo ao Trabalhador Preso” (Lei 1238, 22/12/76, DOE 23/12/76). 

A FUNAP, como passou a ser conhecida no sistema penitenciário, vem se 

mantendo desde então e até o início do primeiro governo de Mário Covas em 1995, com 

dotação orçamentária do poder público e com recursos próprios advindos da 

comercialização dos produtos realizados nas unidades de produção que mantém no interior 

dos estabelecimentos penitenciários. 

A proporção destas duas fontes de receitas já variou muito. Para a 

implantação de unidades de produção o poder público destinou um  montante considerável 

de verbas públicas, muito superior ao orçamento obtido pela Fundação com sua produção. 

Por exemplo, a fábrica de carteiras escolares implantada na Penitenciária de Pirajuí é 

estimada em 4 milhões de dólares. Desde sua implantação, contudo, ela é a principal fonte 

orçamentária da FUNAP. Implantadas as unidades de produção e com seu pleno 

funcionamento, essa proporção girava em torno de 60% de recursos próprios e 40% de 

recursos do tesouro estadual. 

Como vimos, a Fundação foi criada com a finalidade central de “contribuir 

para a recuperação social do preso e para a melhoria de sua condição de vida, através da 

elevação do nível de sanidade física e moral, do adestramento profissional e do 

oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado” (FUNAP, 1976). Algumas 

brechas em seu Estatuto, somadas à extrema carência do sistema penal em praticamente 

todas as suas áreas, fez com que a Fundação, a partir da prerrogativa estatutária de 

“contribuir com a COESPE”, acabasse atuando como uma espécie de “tapa buracos” em 

alguns setores do sistema penitenciário, tais como, a contratação de recursos humanos para 

o exercício de funções presentes nas atribuições da COESPE (por exemplo, dentistas, 

psicólogos, auxiliares administrativos, professores etc.) e de recursos materiais ( artigos 

esportivos, e artigos para a realização de comemorações de datas festivas, material de 

escritório etc.). Isso era possível devido ao fato de que, até a Constituição de 1988, as 

Fundações não estarem obrigadas a realizar os demorados procedimentos a que estavam 

submetidos os órgãos da Administração Pública direta, uma vez que poderiam adquirir bens 

e contratar pessoal sem a necessidade de licitação ou concurso público, respectivamente. 

Dessa forma, a dotação orçamentária da FUNAP, própria e do tesouro 

público, prevista inicialmente para ser investida e reinvestida na profissionalização do 
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sentenciado, através da implantação de unidades de produção no interior dos 

estabelecimentos penitenciários, foi sendo diluída em outras atividades. 

Além do que foi exposto no sentido de explicar esta incorporação de novas 

atribuições, havemos de acrescentar um aspecto que se manifesta de forma marcante na 

cultura organizacional das instituições prisionais, presente em sua população interna, corpo 

dirigente e funcional: as relações de troca. 

Aprendemos com GOFFMAN (1996) que o “sistema de privilégios” é fator 

importante na administração da penitenciária e no gerenciamento (controle) de sua 

população. Desde sua admissão numa instituição fechada, é desencadeada uma série de 

processos que se caracterizam pela “mortificação do eu do indivíduo”. O sistema de 

privilégios é aquele que fornece um esquema ao indivíduo para sua reorganização pessoal. 

Desde que apresente comportamentos desejáveis, o indivíduo vai obtendo acesso a certos 

bens e privilégios, alguns inquestionáveis em sua vida pregressa. Estas “reconquistas” 

possuem um efeito reintegrador do seu eu, sistematicamente mortificado pela instituição, na 

medida que o remetem, de certa forma, àquele mundo perdido. A importância que assumem  

esses bens ou privilégios na vida do preso na reorganização de seu eu é tão grande que 

deles se afastar é um terrível mal. Comportamentos indesejáveis à organização da 

instituição, à sua ordem interna, resultam no impedimento temporário ou permanente de se 

tentar obtê-los. Daí, podermos concluir que a relação “castigos – privilégios” é um modo de 

organização peculiar da instituição prisional. 

Gerada desta estreita relação de castigos – privilégios, criam-se e interligam-

se todo um  sistema de trabalho interno: postos de trabalho, locais para dormir, ir ou 

freqüentar espaços restritos. Este aspecto da cultura prisão, basicamente uma relação de 

troca, é extremamente difundido no interior da organização penitenciária. Todas as 

atividades desenvolvidas, da segurança à reabilitação, da disciplina ao trabalho, possuem de 

forma marcante, em seu bojo, o sistema de privilégios, o sistema de troca. 

O sistema de privilégio não é algo localizado, centrado numa equipe de 

trabalho ou de presos; não é algo presente em apenas um segmento na organização 

penitenciária, seja ele dirigente, funcional ou da população carcerária. É uma forma de ser e 

de existir na instituição penitenciária e nela todos estão envolvidos; ele permeia toda a 

instituição e suas relações. 

A FUNAP constitui-se num elemento externo ao sistema penal. O próprio 

Projeto de Lei que a criou reconhece este fator:  “É óbvio que uma entidade estranha aos 
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presídios não pode neles ingressar, efetivamente, sem risco da perturbação da segurança e 

da disciplina na prestação de serviços a cargo da Fundação, portanto deverá ser feito 

através de convênio com o Departamento dos Institutos Penais do Estado (DIPE)”
9
 (DOE 

23/10/1976: 102). 

Para desenvolver suas atividades no interior das penitenciárias, com a 

colaboração dos agrupamentos que administram a unidade prisional, é praticamente certo 

que a Fundação lançou mão do expediente que compõe a relação de troca, proporcionado a 

realização de atividades estranhas aos seus objetivos iniciais, no intuito de obter a 

colaboração no que se propunha a fazer. 

Esses “desvios” são particularmente interessantes ao nosso caso, pois foi 

através de um deles que a FUNAP se tornou o órgão responsável pela Educação 

Fundamental nos estabelecimentos penitenciários do Estado de São Paulo, objeto desta 

dissertação. 

Outra atividade que igualmente foi ampliada, constituindo-se presente e 

importante no cotidiano dos estabelecimentos penitenciários, foi a Assistência Judiciária. 

Tarefa de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado, são os advogados da FUNAP 

que hoje a realizam. São aproximadamente 186 advogados no quadro da FUNAP,  35% do 

total de seu corpo funcional, para proporcionar atendimento jurídico a cerca de 50 mil 

presos em 61 unidades prisionais da Rede COESPE
10

. 

De uma forma ou de outra, contudo, a Fundação não deixou de investir 

prioritariamente na implementação das unidades de produção no interior dos 

estabelecimentos penais. 

Atualmente as Unidades de Produção mantidas pela FUNAP são as 

seguintes: 

- Unidade de Produção Industrial - fábrica de carteiras escolares; 

- Unidade de Produção Semi-industrial - reforma de carteiras escolares; 

- Unidade de Produção Industrial - confecção de uniformes; 

- Unidade de Produção Industrial - fábrica de bolas e redes esportivas; 

- Unidade de Produção Industrial - fábrica de calçados; 

- Unidade de Produção Semi-industrial - cadeiras de roda; 

                                                      
9
 Como vimos o DIPE foi  o órgão antecessor da COESPE. 

 
10

 Dados de agosto de 2000. 
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- Unidade de Produção Semi-industrial - móveis residenciais. 

 

Além de aferir receitas com a comercialização destes produtos, a FUNAP, na 

intenção de não perder de vista a finalidade de profissionalização do encarcerado, mantém 

um Departamento de Relações do Trabalho, submetido à Diretoria de Atendimento e 

Promoção Humana. Este Departamento possui o sentido de proporcionar o aprendizado 

profissional mais amplo, realizando atividades com os trabalhadores presos que os insiram 

nas dinâmicas atuais do mercado de trabalho. 

Outra importante função que o Departamento de Relações do Trabalho 

desempenha é a seleção e contratação de trabalhadores presos. A oferta de trabalho 

remunerado nas instituições penitenciárias é de extrema escassez. “A maior parte da massa 

carcerária está alocada em serviços de manutenção, como limpeza, cozinha e reparos 

gerais. As oficinas de costura, marcenaria, serralheria e outras que poderiam se constituir 

em verdadeiros espaços de formação profissional atendem a um pequeno número de 

detentos” (ADORNO, 1991b: 74). Entre as possibilidades que se apresentam aos 

encarcerados, a FUNAP é a que oferece uma das melhores remunerações. Porém, com as 

unidades de produção anteriormente citadas, são empregados por volta de mil presos, numa 

população de quase 50 mil encarcerados (conforme Censo Penitenciário 1997). Este fato 

torna suscetível a contratação dos presos mediante o jogo interno das relações e interesses 

dos agrupamentos dos estabelecimentos. O procedimento de realização de seleção, baseado 

em outros critérios (técnico-profissionais) visa, portanto, se não acabar definitivamente com 

aqueles, minimizá-los bastante.  

Por fim, as atribuições desse Departamento se completam com os cursos 

profissionalizantes. Em convênio com SENAI / SENAC, são oferecidos cursos aos 

encarcerados do regime semi-aberto (último estágio da pena). Estes cursos são concebidos  

e organizados de forma a proporcionar aos presos, depois de cumprida sua pena, 

possibilidades de atuação no mercado autônomo. Consciente das dificuldades de um 

egresso do sistema penal inserir-se no mercado formal de trabalho, são oferecidos cursos de 

pedreiro, eletricista, eletricista instalador, reparador de eletrodomésticos e cabeleireira (para 

as mulheres do Presídio Feminino). Ao final, o aluno recebe um “kit” básico para o 

exercício da atividade em que se especializou, de forma a possibilitar ao egresso do sistema 

penal alguma possibilidade de trabalho, com os instrumentos que lhes são necessários, 

mesmo que de forma autônoma. 
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Deixei em aberto a questão orçamentária da FUNAP a partir de 1994. 

Vamos a ela. Gostaria apenas de ressaltar que sua denominação, desde 25 de março de 

1994, passou a ser Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel – FUNAP, a fim de 

homenagear seu criador, falecido em 1991. A sigla FUNAP foi mantida, pois essa 

denominação estava e ainda está amplamente difundida, seja no sistema penal, seja no 

mercado, pela qual seus produtos são conhecidos.  

Assumiu o Governo do Estado de São Paulo Mário Covas, em 1995, 

apresentando como uma de suas prioridades a equalização dos gastos do governo mediante 

suas receitas. No tocante às fundações e autarquias estaduais, esta prioridade lhes reservava 

a interrupção definitiva dos repasses por parte do tesouro estadual, no desenvolvimento de 

suas atividades. E a folha de pagamento de pessoal deveria ainda ser reduzida em 30%. 

Portanto, para que fossem mantidas, seja as atividades, seja a própria existência da 

instituição, elas haveriam de se auto - sustentar.  

Com o leque de atividades que a FUNAP foi incorporando em suas funções, 

bem como em sua estrutura e funcionamento, a situação tornou-se calamitosa. Agravada 

ainda por um fator da maior importância, qual seja, a presença dessas atividades no 

cotidiano dos estabelecimentos penitenciários. Ora, do leque de atividades que foram sendo 

incorporadas  (assistência judiciária, educação fundamental, programas de cultura, esporte e 

lazer), nenhuma delas poderia oferecer retorno orçamentário, obtido tão somente através da 

comercialização dos produtos realizados nas unidades de produção. 

Não é, portanto, difícil imaginar que os programas oferecidos pela FUNAP à 

população carcerária foram sensivelmente atingidos. Exceção à assistência judiciária, que 

não acarreta quaisquer ônus orçamentário à Fundação, uma vez que o salário dos 

advogados são oriundos do orçamento da Procuradoria. Quanto aos demais, foram 

modificados (alguns profundamente), reduzidos e mesmo extintos. 

Dentre os extintos apresenta-se o programa de esportes e lazer. 

Sistematicamente, mediante uma programação realizada em conjunto entre a FUNAP e os 

estabelecimentos, eram enviados artigos esportivos, bem como premiações para os 

campeonatos. Durante as várias datas comemorativas, eram enviados materiais para que 

fossem confeccionadas a decoração dos pavilhões para a realização das festividades, 

ocasião em que os familiares dos encarcerados participavam do evento. 
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As atividades culturais passaram a ser oferecidas mediante a realização de 

um convênio com outra Secretaria de Estado, a da Cultura, que passou a oferecer oficinas 

culturais nos estabelecimentos penais. 

Ainda na área de cultura uma outra importante atividade passou a ser 

realizada sob a coordenação da FUNAP junto aos encarcerados do Estado: “Drama: Um 

Processo Educativo Através do Teatro”, que consiste na prevenção às DST / AIDS, através 

de jogos dramáticos.  O projeto foi desenvolvido através de parcerias da FUNAP com o 

TIPP CENTRE (Theatre in Prision and Probation), núcleo das Universidades de 

Manchester e de Londres, com a Ação Artística para Desenvolvimento Comunitário 

(ACADEC), organização não-governamental e a Universidade Estadual de Campinas. A 

operacionalização do Projeto foi financiada pelo Ministério da Saúde e conta com o apoio 

do Conselho Britânico, Centro de Referência e Tratamento – CRT/SP, Departamento de 

Saúde do Sistema Penitenciário de São Paulo e do Laboratório de Comunicação e Educação 

em Saúde – LACES / UNICAMP.  

Desenvolvido em caráter piloto em quatro estabelecimentos penais do 

Estado, durante o ano de 1998, o projeto atendeu cerca de 1200 encarcerados. Em 1999, ele 

foi realizado em todas as unidades penitenciárias do Estado, exceção de dezoito recém 

inauguradas, integrando sua metodologia à prática pedagógica dos educadores e as oficinas 

dramáticas ao currículo escolar, ampliando o atendimento para cerca de 9500 presos.  

O projeto, que prioriza a mudança de atitudes dos encarcerados frente à 

questão das DST / AIDS,  baseado nas técnicas teatrais de Augusto Boal, foi o vencedor no 

concurso internacional denominado “Estudios de Casos de Practicas Adecuadas sobre VHI 

/ SIDA en Prisiones en América Latina y el Caribe”, promovido pela SIDALAC, 

organismo das Nações Unidas e pela Fundación Mexicana para la Salud, realizado em 

1999. 

No que se refere à educação fundamental, a alteração foi substancial. Como 

este é nosso objeto de pesquisa, sua história se constitui em um capítulo à parte – o de 

número três. 

Concluindo, gostaria de ressaltar que não só em relação à FUNAP, mas a 

toda a caracterização da administração penitenciária no Estado de São Paulo, não segui uma 

ordem cronológica ressaltando as ações que cada governo desencadeou para com o sistema 

penal. Antes, optei por ações que marcadamente influenciaram esta administração, 
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selecionando alguns fatos, ações e diretrizes significativas que constituíram este sistema tal 

qual hoje se nos apresenta. 
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A REABILITAÇÃO PENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No início da minha detenção (...) o mais difícil é 

que tinha pensamentos de homem livre. Por 

exemplo, desejo de estar numa praia e de descer 

para o mar. Imaginando o barulho das primeiras 

ondas sob a sola dos pés, a entrada do corpo na 

água e a libertação que encontrava nisso: sentia, de 

repente, até que ponto as paredes da prisão me 

cerceavam. Mas isto durou alguns meses. Depois, só 

tinha pensamentos de prisioneiros. 

 

Albert Camus (1957) 
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1. Introdução 

 

 

A prisão é concebida como uma instituição capaz de transformar os 

indivíduos. Recai sobre ela a dupla função de punir e de reabilitar. Fruto desta dualidade é o 

permanente conflito acerca das finalidades da pena de encarceramento. O equilíbrio, o 

sincronismo ou a conformidade entre elas é absolutamente inexistente. 

A relação conflitante que envolve esses dois aspectos da pena de prisão não 

é uma ocorrência ocasional ou esporádica. É, antes, uma característica da instituição prisão, 

sendo parte presente e constituinte de sua organização. 

Invariavelmente, emerge desse conflito a função de punir, que  se sobressai e 

se afirma, assim como aos procedimentos que lhes são necessários. Isso não significa que 

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

inseridos na lógica da punição, da vigilância e da disciplina – de controle da massa 

encarcerada. 

É a partir dessa inserção que pretendo apresentar e examinar os programas 

de reabilitação do sistema penal, pois acredito que, somente assim, é possível a 

compreensão minimamente rigorosa do complexo funcionamento da organização 

penitenciária. 

A constante tensão e a completa ausência de harmonia dessa dupla função da 

pena de encarceramento não implica na inexistência, entre elas, de uma intrínseca 

interdependência. Fundada nesta dupla finalidade, a instituição prisão se proliferou e se 

sedimentou na sociedade, desde os primórdios do século passado, inicialmente na Europa, 

difundindo-se, posteriormente, para o restante do mundo. “Esse duplo fundamento (...) fez 

a prisão aparecer como a forma mais imediata e mais civilizada de todas as penas. É esse 

duplo fundamento que lhe deu solidez” (FOUCAULT, 1986: 196). Da mesma forma, foi a 

partir dele que se justificou a construção e a consolidação de um imenso aparato jurídico, 

policial e penal, que repousa, por sua vez, no tripé crime, criminalidade e criminoso 

(CASTRO et alii, 1984: 102). 

Concomitantemente, o objetivo de transformação do indivíduo, fundamentou 

a construção e a sedimentação de um saber técnico – científico voltado para sua 

consecução. Contudo, há que se ressaltar, não foi a instituição carcerária, conseqüência de 
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um saber a priori . Antes, o fenômeno do encarceramento e a constituição desses saberes, 

foram ocorrências simultâneas.  

Saberes diferenciados, de áreas diversificadas, com diferentes objetos, foram 

aglutinados pela instituição carcerária: Arquitetura, Sociologia, Psiquiatria, Serviço Social, 

Psicologia, Pedagogia, Direito. O resultado dessa aglutinação, dessa força centrípeta que a 

prisão desencadeou, traduziu-se numa série de princípios, de máximas que edificaram e 

consolidaram o aparelho carcerário: seu funcionamento, organização, estrutura e os 

programas que devem ser realizados, ou melhor, aos quais os indivíduos encarcerados 

devem ser submetidos, para que se processe sua transformação. 

A instituição prisão constitui-se como uma síntese das várias formas e 

instituições que almejavam a disciplina, o controle e a transformação dos indivíduos, desde 

o século XVII, efetivada no século XVIII. “Ao longo desse últimos séculos foram sendo 

construídas as formas prisionais de punição, que acabaram se estabelecendo como a 

principal modalidade de pena, em relação às outras então existentes: suplícios físicos, 

desonras, multas, banimento, esforços extenuantes etc.” (ROCHA, 1994: 60). 

Os princípios que fundamentam a condição sine qua non da instituição, 

desde então e até os dias atuais, mantiveram-se inalterados. São afirmados e reafirmados 

contínua e insistentemente. Assim como as críticas a eles dirigidas. Curiosamente, as 

críticas que se realizam à condição penitenciária e ao seu proceder na transformação dos 

indivíduos, obtém a invariável resposta de reafirmação dos mesmos princípios que 

fundamentam a instituição prisão.  

Quais são esses princípios, como se processam nas unidades prisionais e 

quais são seus efeitos na dinâmica individual e social é o que pretendo apresentar neste 

capítulo. 
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2. Os Princípios, Conceitos e Fundamentos da Reabilitação 

Penitenciária 

 

 

A prisão, desde seu início nos primórdios do século passado, foi uma 

detenção legal com suplemento corretivo, “uma empresa de modificação dos indivíduos 

que a privação da liberdade permite fazer funcionar no sistema legal” (FOUCAULT, 

1986: 196). 

Estas duas características da prisão se lhe apresentam simultaneamente desde 

quando concebida. Não foi, portanto, a privação da liberdade a antecessora de uma função 

técnica corretiva. A prisão, “desde o início do século XIX, recobriu ao mesmo tempo a 

privação da liberdade e a transformação técnica dos indivíduos” (FOUCAULT, 1986: 

197). 

No Estado Democrático de Direito, o que possibilita o poder discricionário 

de punir é a finalidade de reabilitação do criminoso a ele atribuída e não somente a proteção 

da sociedade (RODRIGUES, 1999). Este poder, contudo, deve permanecer nos limites da 

legalidade, de forma a não permitir, sob proposição daquela finalidade, que o recluso fique 

à mercê de uma intervenção ilimitada da administração penitenciária. 

O conceito de reabilitação possui um caráter multifacetado, abrangente e 

complexo. Contém conotação médica, jurídica e legal, psicológica, arquitetônica, 

administrativa e mesmo financeira, que perpassam sua definição penal ou penitenciária. O 

Direito Penal e o tratamento penitenciário são, simultaneamente, seu ponto convergente e 

difusor. “Designada, indiferentemente, por terapêutica, cura, recuperação, regeneração, 

readaptação, ressocialização, reeducação e outras correlatas, ora é vista como semelhante 

à finalidade do hospital, ora como a da escola” (THOMPSON, 1976: 36).  

No que se refere à sua regulamentação, a Reabilitação Penal apresenta um 

contraponto fundamental. De um lado, estão as propostas que contemplam um tratamento 

penitenciário mínimo e, de outro, máximo (RODRIGUES, 1999). 

A primeira propõe que a direção da operação penitenciária limite-se a buscar 

adequação do indivíduo às normas – “um tratamento dirigido à adaptação do indivíduo 

aos comandos jurídicos, maxime, juridico-criminais” (RODRIGUES, 1999: 105). 

Equipara-se, portanto, reabilitação ao respeito à legalidade, na perspectiva de se evitar a 
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reincidência. A partir dos pressupostos da Antropologia, Psicologia Social e Psicanálise, 

esta orientação se fundamenta na acepção de que a aprendizagem efetiva-se, primeiro, 

mediante estímulos externos ao indivíduo para que, posteriormente, se processe uma 

gradual interiorização das normas do grupo social ao qual pertence, passando a pautar sua 

conduta por mecanismos internos controladores (RODRIGUES, 1999). 

A segunda proposta, um tratamento máximo, fundada na concepção 

pedagógica da pena de prisão, pressupõe uma plena concordância entre o comportamento 

externo e a atitude interna do indivíduo, na qual ela se aplica para educar e corrigir o 

delinqüente. Subentende-se, nesse sentido, reabilitação enquanto simetria entre o respeito 

aos comandos legais com as convicções mais íntimas do sujeito, de forma que o valor da 

conduta seja fruto de sua convicção interior (RODRIGUES, 1999). 

Colocada em outros termos, a proposta de tratamento mínimo refere-se à 

“reabilitação para a legalidade”, enquanto que a outra – o tratamento máximo – à 

“reabilitação para a moralidade” (RODRIGUES, 1999: 113). 

Como contraponto destas duas propostas, uma alternativa se lhe apresenta: 

“não se trata de impor um conteúdo moral e valorativo concreto, mas tão-só de facultar 

‘caminhos’ – através dos quais se realiza o pleno desenvolvimento da personalidade 

humana – preparando o recluso para decidir, ele próprio, face às alternativas com que se 

depara numa sociedade heterogênea e plural. Admitindo-se a necessidade de uma 

interiorização moral das normas – mas não de uma determinada concepção de mundo – 

procura ao mesmo tempo obter-se, para além do mero respeito pelas normas penais, uma 

atitude positiva perante os valores e bens jurídicos que subjazem àquelas proibições 

(RODRIGUES, 1999: 113). 

A partir dessa alternativa, que perpassa aspectos de ambas propostas para o 

tratamento penitenciário, busca-se subtrair da terapêutica penal programas em que se 

apresentem conteúdos valorativos com caráter coativo, ou seja, uma atuação pedagógica, 

porém destituída de doutrinação ideológica que, necessariamente, encerra uma manipulação 

dos apenados, mas que consistam em “fazê-lo aceitar as normas básicas e vinculantes que 

vigoram na sociedade (...) a fim de evitar o cometimento de (novos) crimes no futuro 

(RODRIGUES, 1999: 114). 

A reabilitação penal, no que concerne aos seus aspectos jurídicos, significa a 

restituição do indivíduo apenado às suas  prerrogativas anteriores à prisão, obtida mediante 
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seu próprio mérito, na participação nos programas e na orientação de conduta que 

compõem a terapêutica penal.  

Não se pode, portanto, almejar a reabilitação penal sem ou contra a vontade 

do apenado. A terapêutica penal pressupõe a participação do recluso, atribuindo-lhe uma 

“posição de sujeito na execução da pena, - enquanto participante ativo e como 

personalidade responsável no processo de reabilitação – afastando uma visão das coisas 

que o tornava mero objeto destinatário passivo de normas, colocado na posição de objeto 

das preocupações de uma execução orientada por qualquer finalidade que fosse” 

(RODRIGUES, 1999: 88). 

É tão somente a partir da participação voluntária do apenado nos programas 

da terapêutica penal que se pode vislumbrar possibilidades de êxito na consecução da 

finalidade da execução, qual seja: a reabilitação dos criminosos. A própria iniciativa de 

inserção é um indício nesse sentido. “A participação responsável e voluntária no 

tratamento é um indicador positivo no sentido da obtenção da finalidade da execução 

nenhum obstáculo se levanta a que assim se valoriza a participação, não obstante não 

constituir qualquer dever” (RODRIGUES, 1999: 94). Ao pessoal da administração 

penitenciária cabe estimular, motivar e incitar a inserção do apenado nos programas que 

dispõem. 

Nesse sentido é que se pode atribuir à reabilitação – enquanto a restituição às 

prerrogativas anteriores – ao mérito do preso, diferenciando-a, portanto, de outros 

institutos, tais como graça, indulto ou comutação – relacionados com “perdão” aos crimes 

praticados – remição de pena – obtida mediante o trabalho (FALCONI, 1995). “Do ponto 

de vista do criminoso, será uma recompensa que a ordem jurídica lhe concedeu, em razão 

do bom comportamento que adotou. Não um favor simplesmente, mas um direito (BRUNO, 

1967: 221). 

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 (voluntária) dos apenados nos programas que 

dispõem, a concordância em seguir normas, regras e procedimentos, principalmente 

disciplinares, a fim de obter aquela recompensa, aquele direito: a reabilitação. 

A reabilitação, ou seja, a proposta de transformação dos indivíduos 

criminosos em não criminosos, desencadeada pela operação penitenciária, se funda em três 

grandes princípios: o isolamento, o trabalho penitenciário e a autonomia da gestão 
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penitenciária (FOUCAULT, 1986). A partir deles tornou-se possível a edificação de um 

saber técnico – científico sobre os indivíduos, declinando o foco de ação do crime, para 

aquele que o cometeu. O indivíduo é o foco central do trabalho penitenciário, não o seu ato. 

O princípio do isolamento efetiva-se, primeiro, em relação ao indivíduo 

transgressor com o mundo exterior. Depois, através da classificação dos detentos, um em 

relação aos outros, dispostos a partir da função de individualização da pena. Esta função é 

desencadeada tendo em vista o indivíduo punido (não o infrator), objeto de transformação 

do aparelho carcerário. 

Junto ao isolamento, o trabalho é definido 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; “sujeita os corpos a movimentos regulares, exclui a agitação e a distração, 

impõe uma hierarquia e uma vigilância que serão ainda mais bem aceitas, e penetrarão 

ainda mais profundamente no comportamento dos condenados” (FOUCAULT, 1986: 

203). 

Por fim, o princípio que visa permitir a modulação da pena, ajustando-a 

àquela transformação, uma vez que a duração do castigo não deve relacionar-se diretamente 

à infração, mas sim à transformação 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 carcerária em relação ao 

aparelho judiciário. 

É a operação corretora do encarceramento e seus efeitos que devem 

determinar os agravantes e atenuantes da pena que, como princípio, é uma decisão da 

justiça, mas no que se refere à sua gestão, qualidade e rigores “devem pertencer a um 

mecanismo autônomo que controla os efeitos da punição, no interior do próprio aparelho 

que os produz” (FOUCAULT, 1986: 206). Esta operação implica numa autonomia do 

pessoal penitenciário, pois cabe a ele, e não às autoridades judiciárias, o exercício desta 

função corretiva. “Autonomia indispensável (...) do pessoal que gere a detenção quando 

importa individualizar e variar a aplicação da pena; fiscais, um diretor de 

estabelecimento, um sacerdote ou um professor são mais capazes de exercer essa função 

corretiva” (FOUCAULT, 1986: 207). 

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 
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dela, da punição. As decisões dos Tribunais transfiguram-se, assim, num pré-julgamento, 

colocado à prova pela gestão penitenciária, que retifica ou ratifica posteriormente aquelas 

decisões, na medida que faz desencadear a operação carcerária de transformação do 

indivíduo. 

Nos termos de FOUCAULT, a operação penitenciária de transformação útil 

do indivíduo “recorreu a três grandes esquemas: o esquema político–moral do isolamento 

individual e da hierarquia; o modelo econômico de força aplicada a um trabalho 

obrigatório; o modelo técnico–médico de cura e de normatização. A cela, a oficina, o 

hospital” (FOUCAULT, 1986: 208). A fim de processar esta transformação, a prisão deve, 

simultaneamente, ser o local de execução da pena e de uma sistemática e rigorosa 

observação dos indivíduos punidos. É a partir desta que os rigores, atenuantes, progressões 

e regressões da pena serão aplicados. 

Estes três grandes esquemas, desde o surgimento da pena de encarceramento 

formaram os fundamentos a partir dos quais foram edificadas as máximas para uma 

adequada administração penitenciária, ou seja, que lhe proporcionaria a consecução das 

finalidades a ela atribuídas de punir e reabilitar o indivíduo transgressor. “Princípios que, 

ainda hoje, se esperam efeitos tão maravilhosos, são conhecidos: constituem há 150 anos 

as sete máximas universais da boa ‘condição penitenciária’” (FOUCAULT, 1986: 221). 

São elas: 

1ª) CORREÇÃO – a prisão deve ter como função essencial a transformação do 

comportamento do indivíduo; a recuperação e reclassificação social do condenado; 

2ª) CLASSIFICAÇÃO – o indivíduo condenado deve ser isolado, primeiro em relação à 

sociedade, depois repartidos entre eles, a partir de critérios que envolvam idade, sexo, 

disposições e técnicas que se pretendam utilizar para que se processe sua transformação, 

bem como suas respectivas fases para operá-las; a pena deve ser não só individual, como 

individualizante; 

3ª) MODULAÇÃO DAS PENAS – a pena deve ser proporcional, de acordo com a 

individualidade dos condenados e com os resultados da terapêutica penal, com vistas a se 

processar sua transformação, prevendo progressos e recaídas inerentes deste processo; 

4ª) TRABALHO COMO OBRIGAÇÃO E COMO DIREITO – é considerado como uma 

das peças fundamentais para transformação e socialização dos detentos, que devem 

aprender e praticar um ofício, provendo com recursos a si e à sua família; 
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5ª) EDUCAÇÃO PENITENCIÁRIA – deve ser preocupação diuturna do poder público 

dotar o indivíduo da educação, no interesse da sociedade, provendo sua instrução geral e 

profissional; 

6ª) CONTROLE TÉCNICO DA DETENÇÃO – a gestão das prisões, seu regime, deve ser 

realizado por pessoal capacitado, que zelem pela boa formação dos condenados; 

7ª) INSTITUIÇÕES ANEXAS – o indivíduo deve ser acompanhado por medidas de 

controle e assistência, até que se processe sua readaptação definitiva na sociedade; 

“Palavra por palavra, de um século a outro, as mesmas proposições 

fundamentais se repetem. E são dadas a cada vez como a formulação enfim obtida, enfim 

aceita de uma reforma até então sempre fracassada” (FOUCAULT, 1986: 225). 

A partir de tais pressupostos, combinando seus efeitos punitivos à operação 

correcional, a prisão apresenta-se como a instituição de combate ao crime. A constatação de 

que ela não reduz a criminalidade é tão antiga quanto a própria prisão. Exceto pelos 

números, as críticas ao seu fracasso permanecem idênticas nos mais de cento e cinqüenta 

anos de sua existência. “As prisões não diminuem a taxa de criminalidade: pode-se 

aumentá-las, multiplicá-las ou transformá-las, a quantidade de crimes e de criminosos 

permanece estável, ou, ainda pior, aumenta” (FOUCAULT, 1986: 221). A prisão, antes 

de contribuir para a extinção do comportamento criminoso, produz a reincidência. Ao sair 

da prisão, o indivíduo tem ampliada infinitamente suas chances de voltar a ela. “A prisão 

não reduz os índices de criminalidade, provoca reincidência, cronifica a delinqüência, 

agrava e organiza a ação criminal (ROCHA, 1994: 61). Propicia, ainda, a organização dos 

delinqüentes, na medida em que desencadeia uma forma de socialização em seu submundo, 

estabelecendo solidariedade, cumplicidade e hierarquia entre eles. “Reconhecida, inclusive 

pelo próprio poder público, como o espetáculo da violência e a ‘universidade do crime’, 

dela não se pode esperar que recupere; contudo, que reproduza a delinqüência” 

(CASTRO et alii, 1984: 106).  

O que se qualifica como uma crise do sistema penitenciário, na medida que 

ele não cumpre com seus fins confessos de punir e reabilitar o criminoso, contribuindo para 

o combate à criminalidade, parece, na verdade, constituir o modo de ser desta instituição. 

“É muito provável que a penitenciária seja, definitivamente, uma daquelas instituições 

que, paradoxalmente, são indispensáveis exatamente porque fracassaram em sua missão 

específica. Quanto menos conseguem ressocializar e reintegrar à sociedade o criminoso, 

mais proliferam e mais recursos consomem” (COELHO, 1987: 17). 
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Em todo seu percurso, a prisão apresenta-se invariavelmente como a solução 

para o combate à criminalidade, não obstante seu mais absoluto fracasso frente tal 

finalidade. “À constatação de que as críticas ao sistema carcerário se repetem caberia 

acrescentar, depois de tê-las percorrido, que todos formulam 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 

porque isto acontece apontam elementos sem os quais uma prisão não seria uma prisão, ou 

seja: a segregação dos infratores com relação aos seus parceiros sociais não atingidos 

pela lei; a convivência obrigatória com outros infratores; a identificação do ex-preso 

enquanto tal nos documentos pelos quais ele é reconhecido socialmente; finalmente, o 

rigor e a violência sem os quais não se submeteriam os homens a um tal sistema” 

(RAMALHO, 1979: 160 e 161).  

No sentido de analisar tal fato, bastante singular, há que se conceber, de 

alguma forma, um sucesso que se possa atribuir à prisão que justifique uma existência não 

só duradoura, como capilar, extremamente enraizada no seio social, nas ciências, na 

política: o sucesso da prisão insere-se de modo indelével no que se lhe apresenta como 

fracasso. “O sistema penitenciário junta numa mesma figura discursos e arquitetos, 

regulamentos coercitivos e proposições científicas, efeitos sociais reais e utopias 

invencíveis, programas para corrigir a delinqüência e mecanismos que solidificam a 

delinqüência. O pretenso fracasso não faria então parte do funcionamento da prisão?” 

(FOUCAULT, 1986: 225). 

À prisão não caberia suprimir as infrações, antes, seria sua função distingui-

las, distribuí-las e até utilizá-las. “Organizar as transgressões numa tática geral de 

sujeições (...) É uma maneira de gerir as ilegalidades, de riscar limites de tolerância, dar 

terreno a alguns, de fazer pressão sobre outros, de excluir uma parte, de tornar útil outra, 

de neutralizar estes, de tirar proveito daqueles” (FOUCAULT, 1986: 226). O sistema 

penitenciário, portanto, gerencia a delinqüência, inserido numa estratégia global de 

dominação e disciplinarização - “Corrigir  as pessoas sempre foi um objetivo estreitamente 

ligado ao uso que se quer fazer delas” (ROCHA, 1994: 170). 

A operação carcerária, seus princípios, suas máximas que se traduzem em 

procedimentos, regulamentos e orientação de condutas; os saberes humanos que lhes são 

afins, aglutinados numa proposta de reabilitação dos indivíduos punidos, tornam possível 

este “sucesso” da prisão. 
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3. Reabilitar e punir: um dilema penitenciário 

 

 

O dilema que se apresenta à prisão entre uma instituição exemplarmente 

punitiva, portanto intimidatória a futuros ou prováveis delinqüentes, e o de ser uma 

instituição educativa (ou reeducativa, como é normalmente denominada) perpassou todo o 

teor desta dissertação. 

Decididamente este dilema não é eventual. Esta dupla finalidade que se 

atribui ao encarceramento, revela contradições que, longe se serem esporádicas, são 

constituintes do modo de ser da prisão. Por conseguinte, a fim de adequadamente 

apresentar sua organização institucional e examinar sua proposta de reabilitação em geral e, 

especificamente, da educação, não havia como prescindir de analisá-lo. 

As forças que disputam a formulação de políticas públicas penitenciárias, 

estão em definitivo, inseridas nestes dois pólos. É um embate diuturno, com certos ápices 

que invadem outros setores e segmentos da sociedade que não lhes são diretamente afim, 

conforme demonstramos no capítulo anterior. Afora estes momentos, no entanto, esse 

embate é parte fundamental na composição penitenciária, no seu cotidiano, nos seus 

procedimentos mais corriqueiros, na proposição de atividades, na sua rotina, na relação 

institucional entre diretorias, seções e departamentos, na avaliação da sua gestão, nas 

reformas físico-estruturais e mesmo na formulação de sua arquitetura, nos seus 

regulamentos, na nomeação e atribuição de cargos e funções. No limite, esses embates 

evidenciam a concepção a respeito da finalidade da pena de encarceramento, fornecendo as 

diretrizes pelas quais deve se pautar a organização penitenciária.  

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 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. 
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O fato de que estas forças não almejem a aniquilação uma da outra, não se 

traduz, em absoluto, por serem simétricas. As fronteiras que delimitam as possibilidades da 

organização penitenciária estruturar-se  a partir do paradigma educativo (ou reeducativo) 

são extremamente prescritas. “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: 70). 

Invariavelmente essa prescrição pauta-se pela absoluta prioridade atribuída à 

manutenção da ordem, segurança e disciplina das unidades prisionais, que impõem os 

limites e rigores de sua organização, a partir dos quais os programas e atividades 

identificados com a reabilitação podem ser desenvolvidos. 

Nesse  sentido, toda a operação carcerária é desencadeada considerando, 

primeiramente, a manutenção da ordem interna dos estabelecimentos penais, de sua 

disciplina e segurança. De tal maneira, que estes aspectos acabam por transformarem-se no 

fim precípuo da administração penitenciária. Decididamente, a relação entre os objetivos da 

prisão e os meios pelos quais se busca sua concretização está longe de ser simples 

(SYKES, 1999). 

As infinitas precauções para conter fugas e movimentos mais exacerbados 

que possam levar a ocorrências de motins ou rebeliões, os miríades regulamentos, a 

suspeita disseminada e institucionalizada sobre tudo e sobre todos, evidenciam o resíduo de 

uma orientação punitiva, além de parecer significar a clara prioridade àqueles que são os 

meios pelos quais se almeja processar a transformação dos indivíduos punidos.  

Os agentes de contenção do sistema penitenciário são orientados no sentido 

de que qualquer desatenção pode configurar-se como um convite, seja à fuga, seja à 

desordem. São citados exemplos, histórias que, apesar de raras, possuem o poder da 

disseminação (SYKES, 1999). 

Na sociedade mais ampla, a margem para certos desvios sociais de 

comportamento é significativamente maior se comparada à prisão. Busca-se, a todo custo, a 

subjugação dos encarcerados a uma série de regulamentos detalhados. O objetivo prioritário 

do corpo funcional e dirigente é a manutenção da calma, da ordem na instituição. A vida 

anterior do indivíduo, que lhe atribui uma periculosidade inerente, serve como justificativa 

aos controles rígidos motivados por aquela finalidade (SYKES, 1999). A organização da 

unidade penal, tendo em vista sua finalidade de reabilitação, permanece no campo do 
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discurso, da utopia, da esperança, jamais apresenta-se como um programa coerente de 

ações desencadeadas por um pessoal integrado de forma organizacional para este fim 

“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 

preconizado 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 alii, 1984: 112). 

As atividades identificadas com a área de reabilitação – educação, recreação, 

esportes, biblioteca, cursos em geral – assumem uma posição 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. “À convicção arraigada de que o 

criminoso é internado na penitenciária para ser punido, intimidado e recuperado, 

corresponde a certeza tranqüila e inconcussa de que a via para obter tais fins é: impedir 

que o preso fuja; e manter em rigorosa disciplina a comunidade carcerária” 

(THOMPSON, 1976: 40). Manter centenas de pessoas cerceadas num espaço pequeno, 

limitado, com ordem e disciplina, por si só é uma tarefa bastante complexa. Acrescenta-se a 

difícil tarefa de vigiar, evitar fugas, distribuir castigos e privilégios, reabilitar o indivíduo 

punido, e tem-se um dilema insolúvel da prisão. A possibilidade vislumbrada pela 

administração penitenciária para coadunar papéis, atribuições e finalidades tão díspares, é a 

construção de um corpo vasto de regulamentos que tem o sentido de ordenar 

minuciosamente a vida da população carcerária (SYKES, 1999).  

A reabilitação, antes de rejeitada enquanto objetivo organizacional legítimo, 

é vista como irrelevante ao desempenho eficaz de manutenção da ordem e disciplina 

internas. Em termos de prioridade, seria o último aspecto a ser considerado, exceto quando 

afiança a adesão dos internos aos regulamentos e procedimentos de conduta, além de ser 

um discurso que dá à prisão parte de sua sustentação. 

Ademais, há que se destacar que os espaços dispostos à reabilitação para 

realização de seus programas e atividades, não são autônomos, independentes na 

organização penitenciária. Ao contrário, aqueles objetivos identificados com a manutenção 
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da ordem, disciplina e segurança, difundem-se no seu interior, sendo, em grande parte, sua 

força motriz. Em outros termos, estes programas se pautam por coadjuvar a estes objetivos. 

A finalidade da pena de prisão é transmudada: no lugar de se nortear por (re) adaptar o 

indivíduo à sociedade, passa a se pautar por adaptar o indivíduo à vida carcerária. 

(THOMPSON, 1976). Quanto maior sua adaptação, mais breve será seu encarceramento. 

Ao refutar a socialização no universo interno das prisões, seus códigos, regras e 

procedimentos, o indivíduo sofrerá um regime cada vez mais endurecido, severo, a fim de 

que sua resistência seja revertida.  

As atividades identificadas com a reabilitação contribuem indubitavelmente 

com essa adaptação que, no limite, transformam os homens encarcerados em “bons presos”. 

“Se o preso demonstra um comportamento adequado aos padrões da prisão, 

automaticamente merece ser considerado como readaptado à vida livre” (THOMPSON, 

1976; 42). Senão vejamos, a concessão de quaisquer dos benefícios previstos em lei ao 

encarcerado é realizada mediante um parecer técnico (aprofundaremos este aspecto 

posteriormente), que visa aferir seu bom comportamento na vida carcerária e sua 

participação nos programas e atividades que a unidade dispõe. “A aferição destes requisitos 

repousará sobre ‘minucioso relatório’, a ser fornecido pelo diretor do estabelecimento 

penal a que estiver recolhido o condenado. O que significa, obviamente, sinonimizar 

‘adaptação à prisão’ a ‘adaptação à vida livre’”. (THOMPSON, 1976: 43).  

O dilema entre punir e reabilitar tende a se dissipar, cedendo seu lugar à 

complementaridade. A rigor, portanto, não existiria propriamente, na gestão penitenciária, 

uma contradição entre ambos os aspectos, que convergem seus procedimentos e orientações 

ao fim de socializar os indivíduos punidos à disciplina do cárcere, aos códigos que 

compõem este sistema social.  
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4. O Processo de Construção da Delinqüência 

 

 

A pena de encarceramento é a forma por excelência de combate ao crime, 

objetivo a ser alcançado, como vimos anteriormente, a partir da combinação de seus efeitos 

punitivos, dissuasórios intimidativos, e correcionais das penas de internação 

(FOUCAULT, 1986; ROCHA, 1994). Ao referir-se àqueles que são os aspectos 

correcionais – a reabilitação penal – seu objetivo confesso se traduz na intenção de 

transformar indivíduos criminosos em não criminosos, impedindo a reincidência ou o 

cometimento de novos crimes. 

Frente suas finalidades prevalece aquela identificada à punição com os 

procedimentos que lhes são afins, primando por buscar adaptar o indivíduo ao sistema 

social da prisão. Esta adaptação ao cárcere é aspecto constitutivo do processo de construção 

de uma delinqüência que o encarceramento faz irromper, o qual passo, agora, a explanar.  

O processo de sujeição, de ajustamento à instituição penal, corresponde, em 

parte, a lenta construção da delinqüência desencadeada pela ação carcerária. A proposta de 

transformação dos indivíduos através do encarceramento fez emergir um saber técnico-

científico que declinou o foco da ação carcerária do crime para aquele que o cometeu. 

Todas as ciências que de alguma forma estão vinculadas ao encarceramento – Arquitetura, 

Sociologia, Direito, Antropologia, Psiquiatria, Psicologia, Assistência Social, Pedagogia – 

orientam que as medidas criminais sejam formadas com base nas características do suspeito 

e não do delito (ROCHA, 1994). 

A partir dos princípios que estabelecem as bases para a constituição 

penitenciária – isolamento, autoridade e hierarquia, disciplina, autonomia / soberania da 

gestão penal, trabalho penitenciário – aos quais já me referi, é desencadeada toda uma 

operação carcerária que almeja a transformação dos indivíduos. 

O condenado - infrator na justiça penal - torna-se o objeto de saber da 

técnica penitenciária que, em seu lugar, coloca um outro personagem: o delinqüente. O 

infrator se constitui por um ato (transgressor), o delinqüente se refere a toda uma vida do 

indivíduo, objeto de conhecimento da técnica punitiva. “A diferença entre um infrator e um 

delinqüente está em que o que caracteriza o delinqüente não é o ato da infração mas a sua 

vida. A justiça condena o infrator pelo ato da infração, o sistema carcerário não apenas 



 
 

 88 

faz com que a infração o marque pela vida toda, como realiza a socialização que o insere 

definitivamente no mundo do crime” (RAMALHO, 1979: 163). 

A lenta formação do delinqüente transparece na investigação biográfica, 

fator de extrema importância na história da penalidade, “porque faz existir o criminoso 

antes do crime” (FOUCAULT, 1986: 211). A biografia marca o autor da transgressão com 

uma criminalidade que, portanto, exige as medidas da ação penitenciária. Neste aspecto se 

confundem os discursos penal e psiquiátrico. No ponto de intersecção destes discursos, 

surge a noção de indivíduo perigoso, “que permite estabelecer uma rede de causalidade na 

escala de sua biografia inteira e um veredicto de punição – correção” (FOUCAULT, 

1986: 211). 

Delinqüente e infrator são os autores de seus atos conscientes, ambos de 

vontade livre e responsáveis. Todavia o primeiro difere do segundo por estar amarrado 

técnica e cientificamente ao seu delito por um feixe de fios complexos: instintos, pulsões, 

tendências e temperamentos. “A técnica penitenciária se exerce não sobre a relação de 

autoria, mas sobre a afinidade do criminoso com seu crime” (FOUCAULT, 1986: 211). 

Qualificar o ato do indivíduo transgressor na escala de toda uma vida, 

tipificando-o cientificamente como delinqüente, é o que possibilita o surgimento da 

criminologia, legitimando o poder de punir da ação penitenciária, no intuito de transformar 

este indivíduo. 

Ao transformar o infrator ocasional em delinqüente, a ação carcerária 

constrói uma categoria social. As transgressões são atos individuais e diferenciados entre si, 

assim como seus fatores de motivação. Já o delinqüente é um tipo especificado, 

patologizado, técnica e cientificamente, frente à sociedade. 

Neste fato encontra-se o motivo pelo qual a instituição prisão está 

consolidada no seio social. Em contraponto ao fracasso quanto às suas finalidades em 

reduzir a criminalidade, ela apresenta um indivíduo tipificado socialmente. “A prisão e, de 

uma maneira geral, os castigos, não se destinam a suprimir as infrações; mas antes a 

distingui-las, a distribuí-las, a utilizá-las” (FOUCAULT, 1986: 226).  

À primazia em adaptar o indivíduo ao sistema social do cárcere, corresponde 

equivaler os atributos de um “bom preso” a um preso reabilitado. A técnica penitenciária 

(FOUCAULT, 1986) faz desencadear, assim, um processo no qual os indivíduos punidos 

passam a carregar consigo a marca indelével da instituição. “Rituais e normas 

institucionais – sujeição a horários, a posturas, a normas violentas de convivência nas 
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relações intersubjetivas – acentuam a incapacidade de lidar autonomamente com a própria 

vida, liberando, em contrapartida, desejos de dependência e de passividade, aliados à 

incontida agressividade, que tornam os tutelados pelas prisões seres inabilitados para a 

retomada de seus direitos civis em liberdade. Por outro lado, esses mesmo rituais e normas 

institucionais reforçam os laços de dependência e passividade constituídos nas prisões, 

estimulando dessa forma a reincidência criminal e, por essa via, fazendo com que a única 

existência possível seja a do intramuros institucional” (ADORNO, 1991b: 75). 

Ao adaptar sua conduta e comportamento às normas e padrões da instituição, 

o preso gradualmente passa a obter acesso a determinados bens ou prerrogativas na prisão. 

Certas necessidades, procedimentos ou vontades que na vida fora da prisão eram 

absolutamente corriqueiras, no interior dela adquirem a qualidade de privilégios: tomar um 

café quente, ir a algum lugar sem motivo aparente, faltar ao trabalho ou à aula, sair com um 

grupo ou outro de pessoas, dormir ou acordar em horários diferentes etc. “As formas de 

gratificação e castigo também submetem-se a um rigoroso jogo de prescrições e 

regulamentações. As relações de trocas internas transformam-nas em objeto de acurada 

distribuição. Somente podem freqüentar o cinema, os cultos religiosos e demais ‘franquias’ 

os indivíduos que revelam, no dia-a-dia do estabelecimento prisional ‘bom’ 

comportamento ou, ainda, os que manifestam nenhuma ‘periculosidade’, freqüentemente 

avaliada pelo olho clínico institucional, a partir do tempo de duração e cumprimento da 

pena” (CASTRO et alii, 1984: 111). 

Em contrapartida, esta adaptação tende à despersonalização do sujeito 

apenado – a mortificação de seu eu (GOFFMAN, 1996). Quanto maior a intensidade do 

ajustamento ao sistema social da prisão, maiores as possibilidades de se alcançar os 

privilégios de que ela dispõe. Ao contrário, mostrar-se resistente acarreta ao indivíduo 

punido um maior rigor, severidade e endurecimento de seu regime. 

Afora a perda da liberdade física (ou do direito de ir e vir), a prisão subjuga 

o detento ao comando de uma estrutura autoritária e de uma rígida rotina autocrática que 

opera como uma grande máquina impessoal. O controle sobre os indivíduos é exercido de 

forma ininterrupta, regulando-se de modo minucioso todos os momentos de sua vida. Com 

a nítida orientação de preservar a ordem, a disciplina, evitar fugas e motins, a organização 

penitenciária elege como forma eficaz submeter o recluso, cercear quaisquer possibilidades 

do exercício de sua autonomia (THOMPSON, 1976). 
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A adaptação dos sujeitos apenados à organização penitenciária, corresponde, 

assim, sua despersonalização. Patente neste percurso é o sistema de privilégios, na medida 

que oferece certas prerrogativas ao indivíduo para reorganização de seu eu (GOFFMAN, 

1996). Os privilégios que vão sendo obtidos conforme o ajustamento do indivíduo à 

máquina carcerária, passam a ser, para ele, de suma importância, pois o remetem, de certa 

forma, para aquele mundo anterior à prisão (GOFFMAN, 1996).    

No que concerne à administração penitenciária, o sistema de privilégios é 

vital para sua gestão, constituindo-se num dos sustentáculos de seu modelo organizacional. 

Face à importância que este sistema representa aos reclusos, inexoravelmente, ele se 

encerra como uma forma eficaz de controle da massa encarcerada. Comportamentos e 

condutas não desejáveis pela organização significa o impedimento em obtê-los. Este 

controle tende a intensificar-se, pois, no interior das prisões, todas as esferas da vida do 

indivíduo interpenetram-se. Assim, ao ser recriminado ou avaliado negativamente em 

determinada atividade, isso influencia e repercute nas demais, sendo toda sua conduta 

considerada não adequada. 

O julgamento acerca da conduta do indivíduo é sempre realizado tendo em 

vista os regulamentos (escritos ou não) da unidade, que primam invariavelmente, pela 

necessidade de preservar a ordem, a disciplina e a segurança. “A obsessiva busca de 

submissão dos sentenciados que a prisão requer, traduz-se em uma tentativa de inscrevê-lo 

no discurso que regulamenta e ordena a ‘boa’ conduta, afinal parâmetro que disciplina os 

ilegalismos” (CASTRO et alii, 1984: 110). 

A tríade: despersonalização, sistema de privilégios e ajustamento, possui um 

aspecto comum a perpassá-la. Trata-se da liberdade futura dos reclusos. A partir do 

princípio da modulação das penas, como vimos anteriormente, a conduta do indivíduo 

conforme os procedimentos, regulamentos e normas da prisão, é fator determinante a fim 

de permitir uma redução no cumprimento da sentença. 

É a partir desse pressuposto que o indivíduo passa a organizar toda sua vida 

encarcerada. Mais que uma motivação, torna-se uma obsessão, que se materializa na 

inserção em atividades que permitem a remição de pena – trabalho penitenciário – ou nos 

programas que lhe atribui a qualidade de uma boa conduta – caso da educação e cursos em 

geral, cultura, esportes e grupos terapêuticos. Manifesta-se também na sua forma de 

proceder e de relacionar-se com outros presos, funcionários, técnicos e dirigentes. “Se o 
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preso demonstra um comportamento adequado aos padrões da prisão, automaticamente 

merece ser considerado como readaptado à vida livre” (THOMPSON, 1976: 42). 

Nesse sentido, esta busca incessante de mostrar-se adequado aos padrões da 

prisão, transforma-se em princípio e fim das ações dos encarcerados. Os objetivos que, 

pressupõem-se, deveriam ser inerentes às atividades, seja de educação, cultura, esportes, 

profissionalização ou terapêuticas, são declinados em favor dessa busca. 

Indivíduo “reabilitado”, portanto, seria o infrator, plenamente ajustado ao 

aparelho carcerário; especificado e patologizado técnica e cientificamente frente à 

sociedade – “preso um dia, preso toda a vida” (CASTRO et alii, 1984: 110); 
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5. A Organização da Proposta de Reabilitação no Sistema 

Penitenciário do Estado de São Paulo 

 

 

A proposta de transformação dos indivíduos, desencadeada pela operação 

penitenciária, sustenta-se, como vimos, nos princípios do isolamento, trabalho penitenciário 

e autonomia de gestão da pena. A partir deles foram edificadas as máximas para uma 

adequada administração penitenciária que, desde o surgimento da prisões, até os dias atuais, 

mantém-se inalteradas (FOUCAULT, 1986). 

No sistema penal do Estado de São Paulo, uma a uma, estas máximas 

norteiam sua organização, constituem sua história e circunscrevem seu contexto cultural e 

organizacional. 

Na páginas anteriores, detive-me aos aspectos da correção (atribuição da 

Rede COESPE), controle técnico da detenção (atribuição da ACADEPEN) e das 

instituições anexas, priorizando os processos de construção da delinqüência que ocasiona 

uma “dependência” dos indivíduos das agências de contenção e controle da criminalidade. 

De forma não muito aprofundada, nos referimos ao trabalho – incumbência de toda Rede e, 

em especial da FUNAP, órgão especialmente constituído voltado para sua consecução. 

Retornarei ao tema mais detidamente nas próximas páginas. 

Junto à análise do trabalho penitenciário, este tópico dedica-se a examinar os 

demais pressupostos de classificação e modulação das penas, responsáveis pela proposta de 

reabilitação dos indivíduos punidos. A educação, por constituir-se no objeto central da 

dissertação, será foco de um capítulo exclusivo, o de número III. 

A classificação dos detentos, para se efetivar a individualização da pena, 

deve ser iniciada no Exame Criminológico. Conforme rotina adotada no sistema 

penitenciário do Estado de São Paulo, compõem-se de estudos jurídicos, social, psicológico 

e psiquiátrico (SÁ, 1996). Deve ser realizado em todos os condenados “para fins de 

obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vista à 

individualização da pena” (LEI DE EXECUÇÃO PENAL, Artigo 8º- “caput”). 

O Exame Criminológico é realizado no Centro de Observação no início da 

execução da sentença, com a finalidade de se obter o efeito, não só individual, mas 

individualizante da pena de prisão, “num momento em que, ao menos teoricamente, o 

condenado ainda não se contaminou dos efeitos perniciosos da vida carcerária, encontra-
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se temporalmente mais próximo de sua atividade criminosa, com que o diagnóstico 

criminológico tende a ser mais fidedigno, mais confiável, enquanto perícia” (SÁ, 1996). 

Assim realizado, no início da pena, deve servir como parâmetro para futuras avaliações do 

apenado.  

O exame que sucede o criminológico, é o Exame de Personalidade. 

Configura-se como um inquérito sobre o indivíduo punido, e não sobre o transgressor, a 

fim de possibilitar a gestão da pena de encarceramento, de forma individualizada. (LEI DE 

EXECUÇÃO PENAL, Art. 34 - Exposição de Motivos). “Desloca-se a ênfase do ato 

para o comportamento individual. O que importa, sob essa perspectiva, é deslindar a 

pessoa do infrator, inquirir-lhe pensamentos inconfessáveis, desejos ocultos, tendências 

inconscientes com vistas a identificar-lhe um potencial ‘criminógeo’ que explique seu 

comportamento delinqüencial, caracterize sua responsabilidade criminal e justifique a 

aplicação da penalidade, via de regra privação da liberdade” (ADORNO, 1991b: 66 - 

67).  

A abrangência dos exames criminológicos e de personalidade, é outro fator 

que os diferencia (SÁ, 1996; MIRABETE, 1997). O exame criminológico tem por foco a 

relação delito – delinqüente, investigando as prováveis causas do comportamento 

criminoso. “Volta-se para a dimensão anti-social da conduta do apenado, procurando 

‘explicá-la’ e, com isso, inferir sobre a probalidade de reincidência” (SÁ, 1996:205). O 

exame de personalidade, por sua vez, volta-se para a pessoa, sua realidade integral e 

individual, sua história de vida, em detrimento da conduta criminosa. Como já  referido, o 

sujeito é o desígnio da ação carcerária, tornando-se objeto de saber da técnica penitenciária, 

que declina seu foco de ação do crime, para aquele que o cometeu. “Deve definir o perfil 

do preso, enquanto pessoa, que tem uma história de pessoa, que tem características, 

tendências, desejos, aptidões, interesses, aspirações de pessoa e que, como pessoa (e não 

só como criminoso) deve ser acompanhado e preparado para seu retorno ao convívio 

social” (SÁ, 1996: 210 – grifado do original). 

O exame de personalidade é realizado pela Comissão Técnica de 

Classificação, que funciona no interior da própria unidade prisional. É presidida pelo 

Diretor das unidades prisionais e deve ser composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, 

um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social (LEI DE EXECUÇÃO PENAL,  

Artigo 7º). Remete-se diretamente à gestão da pena, com fins de classificação e 
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individualização. Não possui por finalidade a questão jurídica, a informação sobre a 

dinâmica do ato criminoso; não visa elementos de prova ou instrutórios do processo.  

Às Comissões cabe a responsabilidade pela classificação e  elaboração de 

um programa individualizador da pena, com vistas à reinserção social do encarcerado. A 

partir dele, deve acompanhar a execução da pena, sugerindo as progressões, regressões e 

conversões de regime, conforme a avaliação dos efeitos dos programas propostos ao 

apenado. 

No sistema penitenciário do Estado de São Paulo, em suas formas de gestão 

e em sua cultura organizacional, os pareceres da Comissão Técnica de Classificação se 

inserem de modo indelével nos aspectos de contenção e controle da massa encarcerada. 

Da mesma forma que estes aspectos prescrevem as possibilidades para a 

realização de todas as atividades no interior das unidades, seus objetivos, igualmente, 

intervêm decisivamente nos pereceres da Comissão. 

À massa encarcerada é veiculado que a aceitação de normas e padrões de 

comportamento e conduta da unidade significa um parecer positivo para a obtenção dos 

benefícios, especificamente os referentes à progressão de regime. 

Regime fechado, semi-aberto ou aberto, são as possibilidades para o 

cumprimento das penas privativas de liberdade no sistema progressivo, adotado pelo Brasil. 

A progressão, ou seja, a transferência para um regime menos rigoroso, é determinada pelo 

juiz, quando cumpridos ao menos um sexto da pena no regime anterior e pelo mérito do 

preso (resultado da avaliação da Comissão Técnica de Classificação). Prevê-se, por outro 

lado, a regressão, com a transferência para um regime mais rigoroso, ao condenado que 

praticar crime doloso ou falta grave. À Comissão cabe, ainda, propor ou emitir parecer nas 

hipóteses de conversão. Destacam-se, dentre outras, a possibilidade de conversão da pena 

de encarceramento (inferior a dois anos) em pena restritiva de direitos ou em medida de 

segurança. 

A operação carcerária de transformação dos indivíduos prevê duas classes de 

programas para alcançar a finalidade da reinserção social: conservadores e reeducadores 

(MIRABETE, 1997). Os primeiros atentam para a conservação da vida e da saúde do 

encarcerado: alimentação, assistência médica, educação física e a coação às formas 

corruptoras que se desencadeiam no ambiente prisional. Os reeducativos são: instrução, 

educação e cultura, formação profissional, assistência psiquiátrica, assistência religiosa, 
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assistência psicoterapêutica individual ou em grupo. O trabalho do encarcerado constitui-se 

num programa à parte, visto ser obrigatório
1
.  

Tendo em vista esses programas e o conhecimento em profundidade do 

indivíduo apenado, as Comissões Técnicas de Classificação podem, portanto, propor um 

conjunto de atividades, planejando, acompanhando e avaliando seu desenvolvimento, 

considerando, simultaneamente, sua eficácia e as respostas / resultados dos indivíduos a 

eles submetidos. 

Toda essa gama de procedimentos confere às Comissões a autoridade de  

propor a progressão, regressão ou conversão de regime ao Poder Judiciário, responsável 

pela deliberação, mas que, geralmente, corrobora o Parecer das Comissões. 

Na dinâmica penitenciária atual, contudo, o que se verifica é uma completa 

ausência desses procedimentos. Comumente os pareceres da Comissão Técnica de 

Classificação são informes criminológicos disfarçados (SÁ, 1996; ALBERGARIA, 1990; 

PITOMBO, 1985). Contudo, para as autoridades judiciais, possuem o status de um 

parecer. Isso significa que as informações nele contidas são vistas como produto de uma 

proposição de programas, com o acompanhamento e a avaliação sistemática de seus 

resultados frente aos indivíduos punidos, realizados pela Comissão Técnica de 

Classificação. Em outros termos, uma avaliação longitudinal do indivíduo, de sua conduta e 

participação nas atividades. Na verdade, sua realização efetiva-se tão somente através dos 

procedimentos do exame criminológico: uma série de entrevistas, testes (psicológicos e 

psiquiátricos) e avaliações pontuais do encarcerado, realizadas por profissionais das áreas 

anteriormente referidas. O parecer psiquiátrico, por exemplo, revestido de maior 

importância pelos juizes, é elaborado em entrevistas, cujo tempo de duração não ultrapassa 

quinze minutos e, não raro, estabelecendo conexões do indivíduo punido com seu delito e 

não com os programas ou atividades desenvolvidas durante o cumprimento da sentença. 

O corpo técnico das unidades prisionais dedica-se quase que exclusivamente 

à realização dos exames e do respectivo parecer dos indivíduos punidos, em detrimento da 

formulação, proposição e implementação de programas e atividades. Acentua-se, nesse 

sentido, a difusão dos aspectos de contenção e controle nos pareceres da Comissão Técnica 

de Classificação.  

                                                      
1 A Lei de Execução Penal determina isso, contudo, ela não é cumprida, pois não existe oferta em quantidade suficiente, 

configurando sua realização como privilégio. 
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Ao equivaler os exames criminológicos e de personalidade no tocante a seus 

procedimentos e finalidade, a operação carcerária atribui absoluto descrédito aos programas 

que ela própria propõe para a transformação dos indivíduos. 

Apesar de não haver uma proposição de programas ao indivíduo encarcerado 

(muito menos acompanhamento e avaliação de sua participação), a inserção nas atividades 

proporcionadas pela unidade prisional é considerada na emissão do parecer da Comissão 

Técnica de Classificação. “Inexistem processos sistemáticos de observação nas unidades 

do sistema. Ou melhor: haverá observação se o interno criar o maior número possível de 

problemas para a administração do presídio” (COELHO, 1987: 47). 

Inserido nos aspectos de contenção e controle, o parecer da Comissão, no 

que se refere às atividades, sejam educativas, culturais, psicoterapêuticas ou laborterápicas, 

prestam-se, tão somente, a avaliar a adesão dos indivíduos punidos ao sistema social da 

prisão, suas normas, regulamentos, procedimentos e conduta, atribuindo, portanto, maior 

primazia à adaptação do indivíduo ao cárcere, em detrimento da (re) adaptação à sociedade 

livre. 

Ademais, este procedimento da Comissão Técnica de Classificação, 

dissemina-se nos programas e atividades das unidades prisionais, que passam a ser 

encarados como estratégias que fornecem as condições para a obtenção do parecer 

favorável na solicitação de benefícios, inclusive pelos agentes institucionais responsáveis 

pela sua realização. 

Há que se destacar, contudo, que não é a mera participação que propicia um 

parecer favorável. Antes, esta deve sempre ser acompanhada de uma orientação de conduta 

conforme os padrões desejados pela unidade. A não inserção desabona a conduta do 

indivíduo punido frente à Comissão Técnica de Classificação, entretanto, certos 

comportamentos que, fora da prisão poderiam ser facilmente assimiláveis, no seu interior 

podem prejudicar com grande intensidade a vida do apenado, estendendo o tempo de 

cumprimento de sua sentença ao máximo da condenação, não lhe concedendo, portanto, os 

benefícios previstos em lei. Um episódio relatado por SALLA (1997) em sua tese de 

doutorado é realmente bastante significativo nesse sentido. O professor colocou o aluno 

para fora da sala de aula, porque ele “‘amassou e jogou no cesto a cópia que estava 

fazendo’, depois de cometer um erro. Considerou o professor falta bastante grave e, 

temendo que ocorressem novas manifestações, julgou por bem retirar o aluno da classe" 

(...) “Decorrido um ano do incidente com o professor de linguagem, o preso continuava 
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confinado à cela, de castigo” (SALLA, 1997: 216). Ressalta-se que este fato ocorreu na 

Penitenciária do Estado em 1928, instituição que é o ícone brasileiro no que respeita ao 

tratamento penitenciário destinado à reabilitação dos criminosos, servindo como modelo de 

instituição “regenerativa”. “Expressava, a Penitenciária, nestes moldes concebida, a 

crença na capacidade que ela exerceria de contenção do crime junto à sociedade bem 

como o firme propósito de que regenerar o criminoso em uma tarefa possível” (SALLA, 

1997: 15). Apesar de remoto, este “modelo” de gestão e de procedimentos se mantém nos 

dias atuais, variando apenas seus rigores, conforme o indivíduo envolvido, e seu grau de 

importância frente aos agrupamentos que controlam a massa encarcerada. 

Os aspectos negativos da conduta do presos, são registrados em seu 

prontuário, nele permanecendo e sendo fator decisivo para aquela concessão de benefícios. 

A não participação nos programas e atividades desabona o indivíduo punido. Em 

contrapartida, sua inserção, se não orientar sua conduta da forma desejável pela instituição, 

pode complicar sua situação no cárcere. 

De qualquer forma, contudo, as atividades dispostas aos indivíduos punidos 

pela administração penitenciária inserem-se, de forma inequívoca, nos aspectos de 

contenção e controle da massa encarcerada que, no limite, pressupõem a finalidade da pena 

de encarceramento: a punição. 

Excluídos desse contexto em que os programas da administração 

penitenciária invariavelmente estão inseridos, está o trabalho do encarcerado. O trabalho é 

revestido do princípio da obrigatoriedade, atribuído pela Lei de Execução Penal. Tal oferta 

no interior dos estabelecimentos penais, contudo, é extremamente escassa, conferindo-lhe o 

caráter de privilégio. “A oportunidade de exercer algum trabalho na cadeia adquire em 

determinados contextos o caráter de uma regalia, além de significar uma forma de 

diferenciação entre os presos” (RAMALHO, 1979: 108). 

A Administração Penitenciária do Estado de São Paulo possui um órgão 

instituído com a atribuição central de proporcionar o trabalho remunerado e a formação 

profissional dos encarcerados. Trata-se da FUNAP, conforme já foi explicitado 

anteriormente. 

As unidades de produção dessa fundação, apresentadas no capítulo anterior, 

empregam pouco mais de mil trabalhadores presos (2,13% da população carcerária). 

As demais possibilidades de trabalho são as empresas privadas que se 

instalam no interior das unidades; órgãos do governo que utilizam a mão-de-obra dos 
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presos em regime semi-aberto (Imprensa Oficial do Estado, Prefeituras, FEPASA e 

unidades da própria Secretaria) e os serviços necessários à manutenção do próprio 

estabelecimento penal. Segundo dados do Censo Penitenciário de 1997, 54% dos 

sentenciados exercem alguma atividade laborterápica, incluídos os que trabalham na 

FUNAP. 

O salário pago aos encarcerados é ínfimo. A FUNAP é a instituição que 

melhor remunera seus trabalhadores – três quartos do salário mínimo, mais produtividade; 

os demais órgãos públicos, apenas os três quartos do salário em respeito à Lei de Execução 

Penal, que assim determina. A despeito dela, as empresas oferecem uma remuneração 

extremamente baixa, calculada somente a partir do índice de produtividade. Para as 

atividades da Casa, é, praticamente, simbólica, uma vez que é constituída por um desconto 

efetuado no pagamento dos trabalhadores que possuem salário. “Há que se ressaltar a 

exiguidade das oficinas nas prisões. A maior parte da massa carcerária está alocada em 

serviços de manutenção, como limpeza, cozinha e reparos gerais. As oficinas de costura, 

de marcenaria, serralheria e outras que poderiam se constituir em verdadeiros espaços de 

formação profissional atendem a um pequeno número de detentos (...) cerca de 10% dos 

internos. Os demais, para ocupar o tempo ocioso – muitos alegam que gostam de trabalhar 

ou que a existência de tempo ocioso estimula a imaginação delituosa, daí o atributo à 

prisão de ‘oficina do diabo’ –, sujeitam-se ao trabalho contratado de pequenas e médias 

empresas, que não lhes remuneram segundo os preços de mercado e sequer lhes oferecem 

seguro previdenciário, costurando bolas, montando pregadores ou realizando outras 

atividades de baixa demanda no mercado formal de trabalho” (ADORNO, 1991b: 74).  

Não obstante o salário, a procura dos encarcerados por postos de trabalho 

nos estabelecimentos penais é imensa. São listas de espera infinitas. Alguns aspectos 

podem ser apontados para essa motivação: combate à ociosidade; a possibilidade de estar 

mais próximo aos responsáveis pelo encaminhamento ou agilização dos processos; no caso 

do trabalho na cozinha, a facilidade em preparar uma alimentação de melhor qualidade, 

para si e para os companheiros mais próximos ou, ainda, comercializar certos itens. 

“Trabalhar na cadeia não significa muito em termos de dinheiro. Na verdade, a 

importância do trabalho está no fato de que oferece prestígio aos presos que assim se 

consideram em fase de ‘recuperação’, para retornar ‘à vida social’”(RAMALHO, 1979: 

22). 
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A maior motivação, entretanto, é o efeito de remição de pena que qualquer 

atividade laborterápica pressupõe. Conforme a Lei de Execução Penal, a cada três dias 

trabalhados, um dia é descontado no cumprimento da sentença. 

Com relação ao corpo funcional e dirigente, o trabalho representa uma maior 

facilidade na administração da unidade, uma vez que possibilita maior controle de sua 

população carcerária, contribuindo com os aspectos da disciplina e da segurança, conforme 

procurei demonstrar no capítulo anterior.  

Dentre as atividades inseridas na terapêutica penal de transformação dos 

indivíduos, o trabalho ocupa, indubitavelmente, um lugar de destaque. É reivindicado por 

todos os segmentos que compõem a organização penitenciária, por setores da sociedade 

mais ampla que não lhes são afins diretamente; é discurso recorrente no espectro político 

nacional, dos conservadores aos progressistas. 

O trabalho penal não encerra em si, definitivamente, uma utilidade 

econômica, mas disciplinar. “A utilidade do trabalho penal? Não é um lucro; nem mesmo a 

formação de uma habilidade útil; mas a constituição de uma relação de poder, de uma 

forma econômica vazia, de um esquema da submissão individual e de seu ajustamento a um 

aparelho de produção” (FOUCAULT, 1986: 204). 

A partir do envolvimento do indivíduo punido com o trabalho, pode-se 

avaliar as possibilidades para sua reabilitação - “permite avaliar quantitativamente o zelo 

do detento e os progresso de sua regeneração” (FOUCAULT, 1986: 204). Nesse sentido, 

possui vínculos rarefeitos ao seu exercício na sociedade mais ampla, inserindo-se de forma 

indelével no sistema social próprio e inerente ao cárcere. “Não é como atividade de 

produção que ele é intrinsecamente útil, mas pelos efeitos que toma na mecânica humana. 

É um princípio de ordem e de regularidade; pelas exigências que lhes são próprias, 

veicula, de maneira insensível, as formas de um poder rigoroso; sujeita os corpos a 

movimentos regulares, exclui a agitação e a distração, impõe uma hierarquia e uma 

vigilância que serão ainda mais bem aceitas e penetrarão ainda mais profundamente no 

comportamento dos condenados” (FOUCAULT, 1986: 203). É uma forma eficaz de se 

acometer a ociosidade, afinal “a cabeça do preso é a oficina do diabo” (COELHO, 1987: 

11). 
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EDUCAÇÃO DE ADULTOS PRESOS 

 

 

 

 

“A melhor afirmação para definir 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”. 

 

Paulo Freire (1995)  
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1. Introdução 

 

 

O objeto de análise deste capítulo é a educação de adultos presos no Estado 

de São Paulo. De início há que se delimitar este objeto, na medida que não existe uma única 

possibilidade de educação. Antes, são infinitas e multifacetadas; a rigor, não existe a 

educação e sim educações. O ser humano é inacabado, em contínuo processo de 

transformação – “não nasce humano, torna-se humano” (FREIRE, 1979). O aprendizado, 

portanto, é constante, ininterrupto e infinito. “É por ser inacabado que ele procura se 

educar” (RUSCHE, 1997: 51). 

O aprendizado humano materializa-se nas relações que os homens 

estabelecem entre si e com o mundo, com sua realidade. “O homem, enquanto ser-em-

situação, descobre a vida na experiência com o mundo e os outros homens. As relações dos 

homens, e deles com o mundo, é que definem os sentidos da realidade” (RUSCHE, 1997: 

27). 

Esta assertiva estende-se para o interior das prisões. A sobrevivência física, 

moral e intelectual dos indivíduos punidos requer um processo de socialização àquela 

realidade, o que significa ser o cárcere cabal nos processos educativos. 

A prisão caracteriza-se por ser um sistema social próprio, com papéis que 

implicam em posições, privilégios, poderes e status, conforme procurei demonstrar no 

capítulo I. Ser e existir neste sistema requer um irrefreável processo de “socialização no  

mundo do crime” (RAMALHO, 1979). A orientação institucional das atividades 

identificadas com a reabilitação dos indivíduos punidos encerram-se nesta lógica de 

adaptação ao cárcere.  

Nesta situação concreta da existência dos sujeitos apenados, mediados por 

ela, nas relações estabelecidas com seus pares e custodiadores, desprende-se, 

indubitavelmente, todo um processo educativo. 

A educação de adultos presos, objeto de análise desta dissertação, contudo, 

refere-se ao processo formal de educação presente no interior das instituições penitenciárias 

do Estado de São Paulo. 

Isso não significa que tais processos educativos – formal e informal – são 

isolados ou independentes um do outro. Ao contrário, interpenetram-se, interferem-se 
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reciprocamente; valores, normas e procedimentos pertinentes a cada um destes processos, 

irrompem-se, delineando transformações mútuas. 

Esse foi o sentido de, até aqui, apresentar detidamente a estrutura, a 

organização social e institucional do sistema penitenciário, bem como os programas da 

operação carcerária para a reabilitação dos indivíduos punidos: vislumbrar, adequadamente, 

as possibilidades da educação formal nas prisões, apontando suas contradições, quando se 

tem em vista “uma educação que não descuide da vocação ontológica do homem, a de ser 

sujeito” (FREIRE, 1979: 66). 

As ações da instituição penitenciária são organizadas de forma a desencadear 

a socialização dos indivíduos punidos neste sistema social. São processos que primam, 

fundamentalmente, por adaptar os sujeitos ao cárcere. 

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, de 

ser criativo e de ser mais, visto ser inacabado, inconcluso, jamais pode ser pleno e integral. 

Inapelavelmente, estes processos encerram em si uma série de contradições. “As 

contradições existem dentro de todos os processos do princípio ao fim; movimento, coisa 

processo, pensamento – tudo é contradição” (TSÉ-TUNG, 1979: 40).  

No interior das prisões as contradições do processo de ajustamento 

materializam-se nas possibilidades concretas dos indivíduos punidos preservarem-se 

enquanto sujeitos; na resistência a subjugarem-se plenamente aos valores da instituição e 

do sistema social que lhe é inerente. “A resistência prisioneira ao controle carcerário (...) 

é muito mais forte e presente que seu raro registro na literatura faz supor (...). As pessoas 

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 sujeição utilizados pela instituição penitenciária” (ROCHA, 1994: 3). 

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

de contradições de subjugação – 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: 143). 

Por um lado, as rígidas normas e procedimentos oriundas 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 
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punidos ao “sistema social da prisão” (SYKES, 1999) ao “mundo do crime” 

(RAMALHO, 1979). Por outro lado, a escola pode apresentar-se como um espaço que se 

paute por afirmar 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 reflexão, 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, especificamente a destinada 

aos jovens e adultos.  

Ao longo do capítulo, pretendo delinear as possibilidades de se concretizar o 

espaço escola a partir destes pressupostos. “Pode parecer um sonho, um delírio, mas a 

verdade é que fica difícil desenvolver 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: 95).  

Aspecto outro que requererá relevância neste capítulo, diz respeito à 

caracterização da educação nas prisões, enquanto Educação de Adultos Presos. A 

insistência em assim denominá-la não é fortuita. Antes, repousa na nítida necessidade de 

inseri-la no cenário educacional brasileiro, referente aos jovens e adultos, uma vez que todo 

o processo pelo qual passou esta, principalmente nos últimos quinze anos, repercutiu e 

influenciou decisivamente o desenvolvimento da escola destinada aos encarcerados. “A 

educação de adultos presos (...) faz parte, enquanto processo metodológico, da história da 

educação de adultos e tem , portanto, seu desenvolvimento pedagógico inserido nesta 

história” (RUSCHE, 1997: 13). 
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2. Histórico do Programa de Educação de Adultos Presos no 

Estado de São Paulo 

 

 

A educação ocupa lugar de destaque nos programas do sistema penal. 

Constitui-se num dos princípios da operação penitenciária de transformar indivíduos 

criminosos em não criminosos, desde o surgimento da prisão. 

Todo e quaisquer planos de reforma destinados à prisão, reservam especial 

atenção à educação. A arquitetura das unidades prisionais prevê sempre espaços reservados 

à escola. A Lei de Execução Penal assevera que o Estado é obrigado a prover a educação 

fundamental nos estabelecimentos penitenciários, devendo integrar-se ao sistema escolar da 

unidade federativa  (Lei de Execução Penal, Artigo 18). 

Até o início da década de 80, a educação escolar no interior dos  

estabelecimentos penitenciários efetivava-se mediante o comissionamento de professores 

que transferiam o exercício da docência para o ensino destinado aos adultos presos. 

Cada uma das unidades prisionais do Estado era vinculada a uma escola da 

rede regular de ensino, dela fazendo parte. Constituía-se com uma extensão das atividades 

daquele estabelecimento público estadual. Isto significa que em todos os seus aspectos, da 

estrutura e funcionamento, aos didáticos e pedagógicos, a escola destinada aos adultos 

presos se pautava pela organização da rede regular de ensino. 

Portanto, o ensino dos encarcerados não se caracterizava com o caráter de 

suplência. Os recursos didáticos eram os mesmos destinados às crianças; o calendário 

escolar respeitava a rede regular, assim como a seriação, que era anual. “Antes de 1979, o 

ensino básico proporcionado pelo Estado nos estabelecimentos do sistema penitenciário 

era executado por professores comissionados da Secretaria da Educação e obedecia ao 

calendário escolar das escolas oficiais, com seriação anual e com mesmo material didático 

aplicado às crianças” (RUSCHE, 1995: 10). 

A escola, organizada desta forma, não possibilitava que se atentasse para a 

especificidade dessa educação. Primeiro, por ser destinada aos adultos, segundo, por se 

desenvolver num ambiente altamente hostil, com um sistema social que lhe é próprio e, 

terceiro, por estar inserida nos programas de reabilitação dos indivíduos punidos, que 

implica na transformação dos criminosos em não criminosos. 
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Ao contrário, as autoridades educacionais da Secretaria de Estado da 

Educação almejavam que este complexo sistema social, cultural e de poder, se 

subordinassem pura e simplesmente às suas prerrogativas de estrutura, funcionamento e 

metodológicas. 

Circunstância que agrava esta desatenção às especificidades daquela 

educação, conforme depoimento de alguns professores que ainda hoje permanecem 

exercendo suas funções nos estabelecimentos penais na forma de comissionamento, é a de 

que havia um acordo informal entre este quadro para defini-lo. O exercício da docência 

naquelas condições implicava em gratificação salarial, a título de periculosidade e 

insalubridade, que girava em torno de 30% dos vencimentos. Exercidos cinco anos na 

função, esse 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 incorporar este adicional aos seus provimentos 

indefinidamente. 

A educação de adultos presos está, portanto, envolta num panorama que 

circunscreve aspectos acometedores para sua qualidade. Destacam-se, nesse sentido: a) a 

ausência de uma coordenação pedagógica própria que atentasse para a especificidade 

daquele ensino, daquela instituição; b) a não constituição dos educadores num corpo 

docente, que permaneciam isolados cada qual em suas salas de aula; c) a não existência de 

trabalhos coletivos deste quadro, que ensejassem a organização das atividades escolares 

pautadas por preceitos pedagógicos; d) a não identificação destes profissionais com o 

exercício docente no interior da prisão, recaindo sua motivação na gratificação salarial; e) a 

não caracterização deste ensino na modalidade de suplência, regulamentado desde 1971, 

pela Lei 5692/71; f-) a impropriedade da extensão do ensino da rede regular destinado às 

crianças, aos adultos presos. 

A prisão, seus procedimentos e finalidades, são obstáculos à educação 

escolar, indubitavelmente. “A verdade, infelizmente, é que a vida carcerária dificulta 

qualquer ação educativa” (LEITE, 1997: 40). A partir de tais prerrogativas, sua 

organização  denota a vinculação destas atividades à tentativa dos estabelecimentos penais 

apresentarem-se à sociedade mais ampla como organizações racionais, criteriosamente 

planejadas para atender sua finalidade de reabilitar os indivíduos punidos – seu fins 

confessos (GOFFMAN, 1996) – encerrando-as, portanto, nos discursos destas autoridades, 

em detrimento de seu efetivo funcionamento, constituinte do cotidiano dos encarcerados. 
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“Esta contradição entre o que a instituição realmente faz e aquilo que oficialmente deve 

dizer que faz, constitui o contexto básico da atividade diária da equipe dirigente” (LEITE, 

1997: 40). 

O motivo pelo qual a Secretaria de Educação ausentou-se da educação de 

adultos presos não foi, contudo, pedagógico ou especificamente metodológico. Em 1979 o 

governador de Estado de São Paulo, Paulo Egidio Martins (1979-1982), interrompeu todos 

os comissionamentos dos servidores incluindo, portanto os professores lotados nos 

estabelecimentos penitenciários (RUSCHE, 1995). 

As atividades escolares destinadas aos encarcerados foram abruptamente 

interrompidas. Nas unidades prisionais, alternativas iam sendo construídas de forma a 

suprir a ausência  do corpo docente. A primeira delas recaía no desvio de função dos 

agentes penitenciários.  

O perfil dos funcionários do sistema é bastante diversificado (SAP – 

ACADEPEN, 1997). Muitos apresentavam-se com grau de instrução superior completo ou 

em andamento e se mostravam predispostos a lecionar. Com o intuito de viabilizar as 

atividades educativas, determinados diretores permitiram que os agentes de segurança 

fossem ministrar aulas aos encarcerados durante sua jornada de trabalho.  

O pessoal penitenciário possui dois regimes de horários diferenciados. 

Exercem suas funções em turnos de 12 x 36 horas, ou seja, doze horas de trabalho e trinta e 

seis horas de descanso, o que significa trabalhar em um dia e  no outro não. Quanto aos 

demais, são oito horas diárias e uma destinada ao almoço. 

Muitos daqueles profissionais que trabalham em turnos solicitavam a 

alteração para o outro regime, principalmente aqueles que desejavam prosseguir com seus 

cursos, concomitantemente ao trabalho. Geralmente, estes eram os funcionários do sistema 

alocados para a atividade docente. De um lado, por demonstrarem interesse para com os 

estudos e, de outro, como uma forma de compensação para que a diretoria das unidades 

autorizasse a alteração de seu regime. 

Independentemente do perfil mesmo do profissional, se mais ou menos 

identificado com as atividades docentes, o exercício de papéis bastante diferenciados 

culminava por comprometer a qualidade da educação dos adultos presos. Durante parte de 

sua jornada de trabalho, era um dos custodiadores dos encarcerados, nas múltiplas funções 

que o cargo exige: revistas, abertura de grades e portões, vigilância, controle etc. E, numa 

outra parte dela, educador. 
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A organização das unidades mantém-se a partir de acordos tácitos entre o 

corpo funcional, dirigente e lideranças da população carcerária, que pressupõe a 

distribuição de poder e privilégios entre estes segmentos,  conforme nos referido no 

capítulo I. Ao deslocar os agentes custodiadores para a docência, fundem-se 

peremptoriamente as atividades educativas aos preceitos de gestão penitenciária de 

manutenção da ordem interna e controle da massa encarcerada. 

Uma alternativa ulterior, a partir da qual se buscou dar continuidade às 

escolas no interior das prisões, foi a de selecionar, dentre a própria população carcerária, 

pessoas com um maior nível de escolaridade – 2º grau completo ou incompleto – que se 

responsabilizassem pela atividade docente. 

Esta prática advêm 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 condenada por crimes comuns. 

Estes segmentos que começaram a constituir-se como parte dos 

encarcerados, irromperam uma série de atividades educativas a toda àquela população. 

Organizaram cursos, estudos, atividades culturais e iniciaram um processo informal de 

alfabetização, uma vez que a grande maioria daqueles prisioneiros eram analfabetos ou 

semi-alfabetizados. 

Tais ações disseminaram-se em algumas unidades prisionais, sendo 

institucionalizada, especificamente naquele que é o maior estabelecimento penitenciário da 

América Latina: a Casa de Detenção de São Paulo – Carandiru.  

A difusão daquelas atividades organizadas pela população carcerária 

permaneceu na cultura organizacional desta unidade, mesmo após o processo de Anistia 

iniciado na década de 80, no qual os presos políticos reconquistaram suas prerrogativas de 

cidadania plena. Ressalte-se que, ainda nos dias atuais, a escola na referida unidade 

mantém-se constituída por um quadro docente exclusivamente composto pelos 

encarcerados. 

Cumpre ressalvar que, à margem do ato político- administrativo que 

cancelou todos os comissionamentos dos servidores públicos estaduais, alguns poucos 

professores da Secretaria da Educação permaneceram exercendo suas atividades no interior 

das prisões, o que acontece, ainda, atualmente. Contudo, o número de docentes nesta 
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situação é exíguo – seis ao todo – e trata-se de casos isolados, não sendo cabível a 

organização das escolas nas prisões, tendo em vista este quadro. 

Essa gama de alternativas – desvio de função de agentes penitenciários, 

pessoas presas para ministrarem aulas e comissionados remanescentes – possibilitou, na 

maioria das unidades prisionais, o funcionamento das escolas no que tange ao corpo 

docente. A continuidade das atividades educativas deparava-se, contudo, com um outro 

problema: a carência de recursos materiais, didáticos e escolares.  

A partir de seus objetivos e prerrogativas estatutárias – “contribuir para a 

elevação do nível moral e material do preso” e “colaborar com a Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Penitenciários” (SÃO PAULO – FUNAP, 1976), conforme 

demonstrado no capítulo I, a FUNAP tornou-se alvo constante do reclamo dos dirigentes 

prisionais, no sentido de contribuir com a  implementação das atividades educativas. 

Ademais, a legislação anterior à Constituição de 1988 dispensava a Fundação de uma série 

de demorados procedimentos burocráticos, o que permitia agilidade, fluidez e autonomia 

político-administrativa de seus dirigentes na implementação de suas ações, diferente, 

portanto, dos órgãos da Administração Pública direta, caso da Rede COESPE. 

De início, a Fundação proveu as escolas de materiais, tais como caderno, 

lápis, caneta, borracha etc. destinados aos alunos. Posteriormente, passou a contratar 

pessoal em caráter autônomo, com a denominação de Monitores de Educação, para o 

exercício das atividades docentes. 

Ao longo da década de 80, este segmento docente superou todos os demais. 

Em 1989 este quadro contava com cerca de 90 profissionais, sendo que os agentes em 

desvio de função não chegavam a 25, os educadores presos eram 23 e os professores 

comissionados totalizavam 6 pessoas (FUNAP, 1990). 

Essa série de ações, viabilizadas a partir da confluência de instituições 

distintas, apesar de institucionalmente aglutinadas na mesma Pasta da Justiça (unidades 

prisionais, COESPE e FUNAP)
1
, possibilitou a continuidade das atividades escolares 

destinadas aos encarcerados. 

Não obstante a manutenção das escolas, sua constituição nestas bases enseja 

seu engajamento às formas peculiares de gestão penitenciária das unidades prisionais, cuja 

primazia é a adaptação dos indivíduos punidos às normas, procedimentos e valores próprios 

                                                      
1
 No contexto ao qual me refiro – início dos anos 80 – a administração penitenciária estava sob a 

responsabilidade da Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. 
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deste sistema social, tornando a escola mais um dos instrumentos da operação penal de 

dominação e controle da massa encarcerada e de transformação dos infratores em 

delinqüentes, conforme os processos descritos no capítulo II. 

Gradativamente, os educadores foram imbuídos dos procedimentos 

pertinentes a esta forma de gestão, passando a pautar as atividades escolares por tais 

pressupostos. Senão vejamos: a composição do quadro docente pelos agentes custodiadores 

da própria unidade e de presos – vítimas daquela operação - torna inexorável este processo. 

Quanto aos professores autônomos vinculados à FUNAP, seu ingresso na função ocorria de 

forma intercalada, conforme necessidades das escolas e disponibilidade orçamentária da 

instituição. Um pequeno treinamento inicial a este segmento não assegurava, em absoluto, 

que sua efetiva formação ocorresse no cotidiano das atividades, a partir dos pressupostos da 

cultura organizacional da unidade em que desenvolvia sua prática. “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: 50). Nos anais do I Encontro de Monitores de 

Alfabetização de Adultos Presos do Estado de São Paulo, realizado em 1993, a 

comunicação realizada por um representante deste quadro sintetiza a inserção das 

atividades escolares aos preceitos da disciplinarização, desencadeada pela operação 

penitenciária. “Se olharmos o monitor, veremos que ele está lá somente para controlar 

evitando que o aluno saia daquilo que se espera dele. Neste caso, nós encontramos a 

repressão com mais ênfase do que aquela que é necessária para poder trabalhar direito. 

Ela acaba sendo o único instrumento de trabalho pedagógico, permitindo o 

condicionamento puro e simples” (PEREIRA, 1993: 78). 

Ademais, esta forma de constituição das escolas nas prisões, acarreta a 

impropriedade em referir-se à educação de adultos presos como uma rede escolar, dotada 

minimamente de uma estrutura administrativa coordenada. Ao contrário, estavam 

consolidadas definitivamente no funcionamento particular de cada uma das unidades, 

aspecto marcante da cultura organizacional das prisões (FISCHER, 1996). 

Este fato é suscetível de conseqüências sérias relativas à qualidade e 

continuidade do ensino por parte dos alunos, uma vez que há uma grande rotatividade dos 

condenados pelas unidades prisionais do Estado de São Paulo, seja respeitando a 

progressão de regime prevista em lei ou como um expediente do qual se utilizam as 

autoridades penitenciárias para a manutenção da ordem interna das prisões. “A rotatividade 
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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 respondendo à ordem de 

direito concedidos – semi-aberto, por exemplo” (RUSCHE, 1995: 17). 

Esta organização escolar não proporcionava aos alunos encarcerados  

prosseguir nos estudos a partir da etapa em que estavam matriculados, quando eram 

transferidos para outras unidades. Diferente uma das outras, no que tange à estrutura e 

funcionamento, metodologia, currículo, composição do quadro docente, carga horária e 

critérios para a matrícula, a cada remoção o aluno interrompia seu processo educativo. 

A FUNAP, a despeito de já desempenhar um papel essencial no programa de 

educação de adultos no sistema penal paulista, contratando recursos humanos e oferecendo 

material escolar, não exercia influência na sua organização. 

Proeminente, neste sentido, foi sua iniciativa em firmar convênio com duas 

instituições responsáveis pela educação de jovens e adultos: a Fundação MOBRAL – 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – e a Fundação Roberto Marinho. Afora passar a 

desempenhar um importante papel na organização das atividades escolares no interior das 

prisões, a FUNAP as inseriu nos programas de educação de jovens e adultos no cenário 

educacional brasileiro. 

A Fundação MOBRAL passou a ser a co-responsável pelo ensino em caráter 

supletivo correspondente da 1ª à 4ª série do antigo 1º grau, hoje educação fundamental. Era 

de sua responsabilidade a capacitação do quadro docente, o fornecimento de material 

didático e a certificação dos alunos. A FUNAP, além das atribuições que já possuía, tornou-

se responsável pela estrutura e funcionamento das escolas, em conjunto com as seções (hoje 

diretorias) de educação das unidades, no que se refere à carga horária, currículo, número de 

alunos por turma, além de prover as condições físicas adequadas para as atividades 

escolares. Ademais, a FUNAP, foi incumbida da organização dos treinamentos que seriam 

realizados pelos técnicos do MOBRAL em todo o Estado de São Paulo (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO E CULTURA – FUNDAÇÃO MOVIMENTO BRASILEIRO DE 

ALFABETIZAÇÃO, 1983). 

Concomitantemente, a fim de viabilizar o ensino de 5ª à 8ª séries do antigo 

1º grau, a partir de iguais prerrogativas – organização das escolas e inserção da educação 

dos encarcerados nos programas de educação de jovens e adultos no âmbito nacional – a 

FUNAP firmou convênio com a Fundação Roberto Marinho – FRM. Distintamente daquele 

firmado com a Fundação MOBRAL, a FRM incumbiu-se, apenas, do fornecimento do 
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material didático pedagógico, impresso e audiovisual, do Telecurso 1º grau, mediante o 

pagamento de 70% de seu valor de mercado. 

Este momento foi decisivo no que se refere a dotar a educação nas prisões do 

caráter de suplência e inseri-la definitivamente nos programas de educação destinados aos 

jovens e adultos. Estes aspectos contribuíram, em parte, para afastar as atividades escolares 

de seu embricamento com a gestão penitenciária própria das unidades, pautada 

exclusivamente pela necessidade de manutenção da ordem interna, disciplina e ajustamento 

dos indivíduos punidos às suas normas, padrões e valores. Afinal, sua organização decorreu 

de diretrizes externas à instituição, pautadas pelo caráter eminentemente educativo. 

A partir de 1984, a Fundação MOBRAL alterou sua denominação para 

Fundação Educar, o que não trouxe, especificamente no que diz respeito à educação nas 

prisões, mudanças significativas. Merece destaque, contudo, a reformulação do material 

didático destinado aos alunos, que ensejou um novo processo de capacitação do quadro 

docente, a ser ministrado pelo corpo técnico da Fundação Educar, formados pelos mesmos 

profissionais da Fundação MOBRAL. 

Referente ao ensino de 5ª à 8ª séries, o convênio com a Fundação Roberto 

Marinho não oferecia ao corpo docente lotado no interior das prisões, qualquer espécie de 

capacitação. No intuito de viabilizá-la, a FUNAP, que neste momento iniciava 

paulatinamente a composição de um setor destinado à educação, deslocou alguns 

profissionais para acompanhar as atividades educativas na Cidade de Deus, Osasco, local 

onde se concentravam as ações da Fundação Bradesco, dentre elas o ensino destinado aos 

adultos vinculados à instituição, viabilizado através do Telecurso 1º e 2º graus. 

Este período caracterizado como de preparação para o trabalho metodológico 

com tais recursos didáticos, foi sucedido de pesquisas e análises, a fim de se estabelecer as 

diretrizes para a implementação de um processo de capacitação do quadro docente, pelo 

incipiente setor de educação da FUNAP. 

Esta capacitação realizou-se através de treinamentos esporádicos e não 

abrangendo a totalidade do quadro, caracterizando-os como pontuais e não enquanto um 

processo de formação. Deriva, este fato, da carência de recursos humanos e financeiros da 

FUNAP – naquele momento eram quatro profissionais para organizar este trabalho em 21 

unidades prisionais espalhadas pelo Estado de São Paulo, com cerca de 140 educadores. 

Ademais, não havia recursos destinados ao pagamento de passagens e diárias para reunir os 

educadores em um único local. Entretanto, estes treinamentos localizados indicaram a 
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necessidade de readequação metodológica, uma vez que os alunos e educadores rechaçaram 

o papel de “orientador de aprendizagem”, previsto no Telecurso, o qual não seria o 

responsável no processo ensino – aprendizagem, mas um facilitador ou consultor dos 

alunos que desenvolveriam seus estudos de forma autodidata. A orientação seria a de 

constituir os educadores, no sentido etimológico do termo: aquele que conduz o processo, 

desencadeando-se as ações necessárias para tanto, que envolvem a formação e a 

capacitação deste quadro.  

A FUNAP foi, portanto, paulatinamente assumindo uma série de atribuições 

frente à educação no sistema penal do Estado: composição e capacitação do quadro 

docente, organização e funcionamento das escolas em conjunto com as unidades prisionais, 

a partir das diretrizes das Fundações Educar e Roberto Marinho, fornecimento de material 

didático e escolar. 

A partir destas ações, a FUNAP tornou-se imprescindível para a educação 

escolar dos adultos presos no Estado de São Paulo. De tal forma que, em 1987, uma 

resolução do Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, Mário Sérgio Duarte Garcia, lhe 

atribuiu a responsabilidade formal pela educação nas unidades pertencentes à Rede 

COESPE – Resolução SJ-43, de 28 de outubro de 1987 (D.O.E., 29/10/1987). 

Nesta incumbência, incide a unificação da metodologia nas escolas e o 

controle dos alunos, com o sentido de dotar a educação dos encarcerados com o caráter de 

continuidade, quando das transferências a outros estabelecimentos penais. Assim, as 

informações acerca de seu desenvolvimento e aprendizagem passaram a constar de um 

documento individual do aluno preso, denominado Histórico Escolar, que o acompanha na 

sua movimentação pelo sistema prisional. 

A FUNAP, neste contexto, passou a organizar um setor de educação e a 

compor uma equipe técnica destinada à coordenação das atividades escolares nos 

estabelecimentos penais da Rede COESPE. 

Desse modo, em 1989, a FUNAP instituiu a Gerência de Educação e Cultura 

em seu organograma funcional, com o intuito de propiciar o atendimento àquelas demandas 

das escolas, as quais foram lentamente sendo por ela assumidas, passando, a partir da 

referida Resolução, a ser institucionalmente sua atribuição. À época eram 21 

estabelecimentos penais, portanto, 21 escolas, com 2.500 alunos matriculados e 148 

professores, sendo 114 monitores autônomos, 20 monitores presos, 08 agentes em desvio 

de função e 6 professores comissionados da Secretaria da Educação. (FUNAP, 1990) 
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A implementação da unidade metodológica, frente à diversidade da 

composição do quadro docente, à dispersão geográfica das escolas pelo Estado de São 

Paulo e, principalmente, à inexistência de bases teórico-metodológicas que 

fundamentassem a educação escolar no interior das prisões, impeliram a recém-criada 

gerência de educação a estabelecer, enquanto prioridade de ação, um processo de formação 

e capacitação do quadro docente. “A literatura sobre educação é vasta e abrangente. Sobre 

educação de adultos, ela se reduz drasticamente. E, sobre educação de adultos presos, é 

quase inexistente” (RUSCHE, 1995: 8). Este processo orientava-se por construir uma 

proposta metodológica destinada ao ensino dos encarcerados, a partir dos recursos didáticos 

da educação de jovens e adultos no cenário brasileiro: Fundação Educar e Fundação 

Roberto Marinho. “Utilizando os livros didáticos da Fundação Educar (...) centramos os 

esforços na formação e capacitação dos monitores” (RUSCHE, 1995: 10). 

Logo a seguir, em 1990, contudo, a Fundação Educar foi extinta, o que 

significou o fim dos programas institucionais de alfabetização de adultos do Governo 

Federal. 

Desde o início daquele processo de capacitação, os educadores se mostravam 

descontentes com o material didático da Fundação Educar destinado aos alunos, solicitando 

sua supressão. Incidia esta avaliação no fato de que a utilização contínua deste recurso 

prescrevia a prática docente, tornando as aulas monótonas, repetitivas e desmotivantes 

(FUNAP, 1990). Os momentos de capacitação surtiriam, assim,  melhores efeitos para 

aprimoramento das atividades se direcionados à busca da diversificação de estratégias de 

aula e à socialização das experiências destes educadores em suas unidades prisionais. Esta 

avaliação enseja a necessidade de construção de uma proposta metodológica e curricular 

própria para este segmento. “Faltava buscar uma metodologia que atendesse aos objetivos 

do trabalho em relação ao homem preso e que respondesse às reais necessidades de nossos 

alunos, além de atentar para as características próprias de um sistema prisional com 

diferentes tipos de estabelecimentos penais, e uma alta taxa de rotatividade de presos” 

(RUSCHE, 1995: 10).  

Nesse sentido, a interrupção no fornecimento daquele recurso didático 

culminou por significar a contemplação da necessidade dos educadores, mesmo que por 

motivos alheios à discussão metodológica. 

A capacitação do quadro passou, assim, a ser coordenada somente pela 

gerência de educação, implementada através de treinamentos regionais mensais. Os 
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estabelecimentos penais foram distribuídos em quatro grandes regiões: Grande São Paulo, 

Vale do Paraíba, Bauru e Araraquara, nas quais aglutinavam-se os educadores dos 

estabelecimentos penais circunvizinhos. Cumpre ressaltar que aos educadores da Casa de 

Detenção – SP, composto exclusivamente por pessoas presas, eram ministrados 

treinamentos com o mesmo teor, de forma a torná-los parte constitutiva desse processo.  

Para coordenar os treinamentos propriamente, a FUNAP contratou um grupo 

de quatro assessores. A preparação, planejamento e avaliação do processo de capacitação 

era realizado entre os profissionais da gerência e este grupo. 

A finalidade central neste processo, recaía na reflexão e na construção de um 

coletivo de educadores, a fim de atribuir unidade ao programa de educação de adultos 

presos, a partir da construção de uma linguagem e de um saber comuns, pertinentes ao 

processo educativo de encarcerados E, simultaneamente, acometer o isolamento deste 

segmento no interior das unidades prisionais. “Objetivava-se a reflexão e a busca de um 

pensamento comum sobre educação, educação para adultos, educação supletiva, alunos 

presos, sistema penitenciário” (RUSCHE, 1995: 11). Subjacente e em perspectiva neste 

processo, era a idealização de formular uma metodologia própria destinada à escola no 

interior das prisões. 

Os treinamentos regionais obtiveram grande repercussão junto aos 

educadores, demonstrada por seu envolvimento neste processo. Esta avaliação recaía 

particularmente no quadro composto por professores autônomos, contratados pela FUNAP, 

que apresentavam uma participação diferenciada no que tange ao compromisso na busca de 

aprimoramento de suas práticas docentes e da educação nas prisões (FUNAP, 1990).  

A partir desta avaliação, decorreu priorizar esse quadro para a composição 

docente, instituindo um processo seletivo, organizado em duas fases: provas (duas 

dissertações) e entrevistas que versavam sobre a concepção de educação e de sistema 

penitenciário que possuía o candidato. A  divulgação era realizada nas instituições de 

ensino superior. Paulatinamente, estes profissionais, bem como suas formas de 

recrutamento e seleção, tornaram-se preponderantes nas escolas em todo o Estado de São 

Paulo. 

O processo de capacitação, organizado em treinamentos regionais, originou 

um série de materiais complementares e suplementares aos professores e alunos. Destacam-

se os Objetivos Mínimos, caracterizado como o registro dos conteúdos e objetivos presentes 
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na prática docente em todo o Estado, tornando-se o documento base para a orientação 

curricular (RUSCHE, 1995). 

Afora os recursos didáticos e pedagógicos, os treinamentos regionais 

culminaram na realização, em 1993, do I Encontro de Monitores de Alfabetização de 

Adultos Presos do Estado de São Paulo. Os trabalhos estenderam-se por três dias, que 

contemplaram palestras a todos os participantes e a realização de oficinas temáticas 

simultâneas, procurada conforme necessidade ou afinidade dos educadores (FUNAP, 

1993). 

Os resultados desse Encontro, no que se refere aos aspectos pedagógicos, 

incidiram, principalmente, na problematização da atividade escolar no interior de 

instituições prisionais - “Que escola é essa?” (CRISTOV, 1993: 50); e na necessidade de 

se construir registros e produções teóricas, sobre esta atividade – “eu gostaria de, daqui a 

um tempo, ler um trabalho escrito por vocês. Acho importante que vocês escrevam, isso é 

avançar, difundam o trabalho para que os outros possam aproveitar” (GADOTTI, 1993: 

121).  

No que diz respeito aos aspectos institucionais do programa de educação de 

adultos presos, os resultados apontaram a necessidade de se formalizar a função de 

educador nos quadros da FUNAP (FUNAP, 1993). A ausência de vínculos institucionais 

tornava a situação profissional deste quadro insegura e frágil. A contratação por prestação 

de serviços possibilitava o desligamento automático do trabalhador autônomo, sem que 

obtivesse nenhuma das garantias e direitos previstos em lei, tais como: aviso prévio, 13º 

salário, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, férias remuneradas etc. O exercício da 

docência no ambiente altamente hostil como o das prisões, que fundamenta sua organização 

e procedimentos de gestão numa série de acordos tácitos entre todos os seus segmentos, 

ascendia sobre a suscetível posição do educador. Estes fatores redundavam na rotatividade 

extremada desse segmento, de tal forma que corroborava para a não sedimentação das 

escolas nas unidades prisionais. 

Um aspecto que marcou igualmente este Encontro, e que perpassa ambas 

esferas, pedagógicas e institucionais, foi a reivindicação da presença da coordenação 

(gerência de educação) no interior das escolas nos estabelecimentos penais, fundando o 

processo de capacitação no local do trabalho docente, e não em lugares externos a ela, 

como até então estavam estruturados. “Depois do Encontro, a formação dos professores 



 
 

 116 

que se realizava mensalmente, através de treinamentos regionais (...) passou a ser dada 

somente nos presídios” (LEITE, 1997: 47). 

Esta demanda desencadeou toda uma reestruturação da gerência de educação 

da FUNAP, a partir de 1994. Os treinamentos regionais foram suprimidos e o projeto de 

formação e capacitação dos educadores passou a ser desenvolvido nos próprios 

estabelecimentos penitenciários, através de reuniões quinzenais. 

A viabilidade deste projeto requereu um significativo aumento dos recursos 

humanos da equipe de coordenação. Foram selecionados sete novos profissionais para 

compô-la. Cumpre ressaltar que o critério para esta seleção foi o exercício da docência nas 

prisões. Foi criada, na gerência, a função de coordenador pedagógico regional (CPR), cuja 

atribuição central era a de desenvolver este processo de formação e capacitação. “A função 

do CPR era a de atuar diretamente nos estabelecimentos penitenciários, junto aos 

monitores; desenvolver um projeto de formação e capacitação, através de reuniões 

quinzenais, acompanhando a produção dos alunos e até, algumas vezes, as próprias aulas” 

(RUSCHE, 1995: 11). Orientava este processo a intenção de desencadear a reflexão, o 

registro e a sistematização da prática docente no interior das prisões. “Fazia parte dessa 

mudança criar e incentivar nos professores um espírito de pesquisa, ou seja, despertá-los 

para o hábito de observar, analisar e tomar nota dos fatos e expressões significativas, 

ocorridas no interior do presídio e da escola” (LEITE, 1997: 48). 

A institucionalização definitiva do programa de educação de adultos presos 

na FUNAP ocorreu quando, em 1994, foi criada a função de Monitor de Educação de 

Adultos em seus quadros. Em 1º de maio daquele ano foi realizado concurso público para o 

provimento de 170 vagas, distribuídas pelos estabelecimentos penais do Estado de São 

Paulo. 

A imensa maioria dos aprovados e contratados para a função era formada 

pelos profissionais que já a exerciam em caráter autônomo. Este fato foi particularmente 

importante para o desenvolvimento da educação de adultos presos, considerando-se: o 

grande investimento na formação e capacitação deste quadro realizados pela FUNAP; o 

saber construído ao longo de anos da prática docente para populações confinadas, seu grau 

de maturidade e reflexão; a experiência acumulada no trato com os sistemas de poder da 

instituição carcerária, conquistando uma relativa confiança dos custodiadores, que permitia 

certa margem de autonomia para o trabalho educativo. Afinal, “neste trabalho de educação 

de adultos não existe ainda muita preparação, nem escolas de educação de adultos. Nós 
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nos formamos na prática. Não existe uma universidade que tenha um curso de habilitação, 

portanto, as exigências são maiores e é preciso valorizar sobretudo este trabalho” 

(GADOTTI, 1993: 130). 

Em 1994, portanto, o programa de educação de adultos presos conquistou as 

condições adequadas para seu desenvolvimento e sedimentação, observando-se os 

seguintes aspectos: a) um corpo docente contratado e constituinte do quadro funcional da 

FUNAP; b) uma equipe de coordenação pedagógica desenvolvendo um processo contínuo e 

sistemático de formação e capacitação em serviço, por conseguinte, sendo considerado 

como horas trabalho remuneradas; c) um trabalho interno de auto-formação da equipe 

coordenadora, baseado na reflexão, avaliação e planejamento coletivo das atividades de 

formação dos educadores, e do estudo e análise de temas pertinentes à educação, educação 

de adultos e sistema prisional; d) a sistematização coletiva do trabalho dos educadores no 

tocante a objetivos e conteúdos, que ensejava a construção de uma proposta curricular; e) 

um departamento na própria FUNAP – supervisão regional – que se responsabilizava pelas 

questões relacionadas à estrutura e ao funcionamento das escolas, no sentido de permitir 

que as reuniões quinzenais entre coordenação e educadores pudesse ser pautada por 

conteúdos eminentemente didáticos e pedagógicos. 

Foi neste contexto que a FUNAP organizou o II Encontro de Monitores de 

Alfabetização de Adultos Presos do Estado de São Paulo. O tema central do Encontro foi 

Educação Supletiva, com ênfase no trabalho com objetivos, conteúdos e estratégias de aula 

para cada uma das disciplinas que compõem o currículo do antigo 1º grau, atualmente 

educação fundamental (LEITE, 1997). 

O Encontro possuiu um caráter eminentemente didático e pedagógico, 

evidenciando que os demais aspectos que envolvem o programa de educação, senão 

totalmente sanados, cediam seu lugar para as discussões pertinentes à construção de uma 

proposta curricular, culminando aquele processo desencadeado anos antes, nos 

treinamentos regionais, quando foi sistematizado o documento Objetivos Mínimos 

(RUSCHE, 1995). “Como resultados dos estudos, trabalhos e reflexões buscando a 

formação dos professores, a quantidade e a qualidade da educação, a organização das 

escolas e a produção de seu próprio material didático, a FUNAP pôde melhorar a prática 

educacional no interior das prisões” (LEITE, 1997: 48). 

Ainda neste mesmo ano, pleno em atividades, a FUNAP produziu e 

publicou, em 1995, o livro Educação de Adultos Presos: uma Proposta Metodológica 
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(RUSCHE, 1995), através de um processo coletivo dos profissionais da gerência educação, 

abrangendo estudos, discussões, reflexões e sua sistematização, organizada por Robson J. 

Rusche, integrante, na época, da equipe de coordenação. 

Pode parecer contraditório que um órgão da própria Secretaria da 

Administração Penitenciária pudesse dotar as escolas do sistema penal paulista de maior 

qualidade pedagógica e metodológica, se comparada à Secretaria da Educação. Esta 

condição foi alcançada, em parte, pela FUNAP incorporar em suas atribuições a educação, 

passando a atuar com ações coordenadas, assumindo-a com um corpo de profissionais 

atuando integradamente e dotados de unidade programática nas ações educativas. Enquanto 

que a Secretaria de Educação, por sua vez,  cedia os professores isoladamente, sem uma 

proposta de capacitação ou orientação própria para este trabalho diferenciado, tornando-os 

constituintes, na prática cotidiana, do corpo funcional das unidades prisionais, ensejando 

uma incorporação ao funcionamento do cárcere, suas normas, valores e padrões. As ações 

docentes assim instituídas decorriam o inexorável engajamento aos preceitos disciplinares e 

de manutenção da ordem interna, que pressupõem o controle da massa encarcerada e a 

subjugação dos indivíduos punidos ao sistema social da prisão, ao mundo do crime. 

A partir de 1995, a diretriz do governo do Estado de São Paulo para as 

Fundações e autarquias, descritas no capítulo I, ocasionou mudanças substanciais no 

programa de educação de adultos presos. A primeira grande alteração ocorreu com a 

extinção do departamento de supervisão da FUNAP, recaindo na gerência de educação suas 

atribuições relativas à estrutura e funcionamento das escolas nos estabelecimentos 

penitenciários. 

Não são poucos os problemas físicos, estruturais e de organização destas 

escolas. Estes aspectos do programa passaram a ocupar grande parte do trabalho da 

coordenação em detrimento dos didáticos e pedagógicos. Os trabalhos de formação e 

capacitação foram, basicamente, direcionados às condições da escola, visando seu 

funcionamento a partir de padrões que garantissem um mínimo de qualidade ao processo de 

ensino-aprendizagem, tais como: número de alunos por turma, carga horária, inclusão e 

exclusão de alunos etc. Eram extensos e exaustivos diálogos com os vários setores dos 

estabelecimentos penais para a conquista e permanência das medidas necessárias àqueles 

padrões. 

Afora esta incorporação de novas atribuições, a própria gerência de educação 

teve seu quadro de pessoal reduzido. De catorze, passaram a ser sete profissionais, 



 
 

 119 

impossibilitando, agora definitivamente, os trabalhos de formação e capacitação 

continuados. “O trabalho de formação de educadores manteve suas condições de 

efetivação apenas no ano de 1994. A proposta de educação em Estabelecimentos Penais 

perdeu recursos humanos e econômicos devido às dificuldades financeiras pelas quais 

passou e ainda passa o Estado de São Paulo” (RUSCHE, 1997: 1). 

Inserido na diretriz econômica e orçamentária do governo estadual, também 

estão os salários de seus servidores. De 1995 até 2000 os profissionais da FUNAP, 

especificamente, não obtiveram nenhum tipo de reajuste salarial, seja na forma de dissídios, 

promoções ou qualquer outra. Na prática, os salários permaneceram idênticos neste 

período. 

A deterioração das condições para o trabalho docente, considerando-se a 

interrupção do processo de formação e capacitação e a distância da coordenação da 

Fundação, permitindo que os educadores ficassem completamente à mercê do pessoal 

penitenciário, conjugados aos aspectos salariais, ocasionou uma sensível redução desse 

quadro. “A distância entre a FUNAP representada pelos seus técnicos, coordenadores 

organizando seu trabalho em São Paulo (capital) e a FUNAP representada pelos seus 

professores executando tarefas educacionais em todo o Estado é muito grande (...) 

produzindo desmotivação e insegurança” (LEITE, 1997: 51).  

No início de 1996, a carência de educadores nos estabelecimentos penais do 

Estado era de 63 profissionais. Observando-se que cada um ministra aulas, em média, para 

duas turmas de alunos, 126 salas de aula estavam sem professor. 

A qualidade da educação de adultos presos, construída e fundada num 

processo contínuo de formação e capacitação desenvolvido ao longo de vários anos, sofreu, 

assim, um abalo significativo. Não obstante este aspecto, a possibilidade de atuação da 

gerência recaía na busca das condições para a continuidade das aulas, implementando ações 

com o sentido de viabilizar o funcionamento das escolas. 

A prioridade incidia em suprir a demanda por educadores. As possibilidades 

remetiam-se às alternativas anteriores à efetivação nos quadros da FUNAP da função de 

educador: agentes em desvio de função e monitores presos. 

Uma conjunção de fatores fez a preferência da FUNAP recair na contratação 

de pessoas presas para o exercício da docência. Destacam-se: os baixos custos a serem 

dispostos com tais recursos humanos, a carência de pessoal alegada pelos dirigentes das 
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unidades e a relativa satisfação das necessidades escolares verificadas na Casa de Detenção 

de São Paulo – Carandiru, composta exclusivamente por este segmento. 

A gerência de educação apresentou à diretoria da FUNAP um projeto em 

caráter piloto, a ser implantado na própria Casa de Detenção e na Penitenciária de 

Presidente Wenceslau para posterior disseminação às demais unidades (FUNAP, 1995). 

O projeto abrangia os aspectos relativos ao recrutamento e seleção, 

treinamento inicial e acompanhamento didático e remuneração, incluindo-se um plano de 

cargos e salários, com promoções mediante avaliação de cunho pedagógico e horas 

atividades remuneradas. 

A iminência da demanda por educadores não permitiu, contudo, a 

concretização do percurso inicialmente previsto para a difusão de monitores presos na 

composição docente em outras unidades. A composição do corpo docente com pessoas 

presas foi, com relativa brevidade e concomitância, estendida a outros estabelecimentos 

penitenciários. 

Alguns pressupostos e procedimentos para a implementação do quadro 

docente, através desse segmento, entretanto, foram observados. Primeiramente o 

recrutamento e seleção. O corpo funcional e dirigente das unidades apresentava uma lista 

de candidatos selecionados por ela, a partir de critérios disciplinares, constando, no 

mínimo, com o dobro de pessoas frente às vagas. Sucedia-se uma nova seleção, realizada 

pela gerência de educação, pautada por critérios pedagógicos. No momento mesmo da 

contratação das pessoas presas, era realizado um treinamento inicial dos aprovados. Os 

aspectos abordados nesta ocasião referiam-se aos princípios e fundamentos do programa de 

educação da FUNAP, a apresentação dos recursos didáticos e os procedimentos necessários 

à organização escolar. Estes aspectos seriam aprofundados em reuniões inicialmente 

previstas para serem realizadas num período mensal. Esta previsão não pode ser 

concretizada devido à disseminação desse recurso nas unidades prisionais do Estado, face 

aos parcos recursos humanos da gerência de educação. No que tange à remuneração, os 

monitores presos recebiam o equivalente a três quartos do salário mínimo. Além disso, 

eram beneficiados com a remição de pena, na proporção de três dias trabalhados, um a 

menos na sentença. O número de presos contratados para ministrarem aulas saltou de 25 

para cerca de 50 em um ano – de 1995 a 1996 (FUNAP, 1996). 

Somente se a direção  da unidade não aceitasse esse recurso, novas 

alternativas eram arroladas. Dentre elas, a FUNAP vislumbrou contratar estudantes de 
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curso superior, enquanto estagiários, para o exercício da atividade docente. Apenas 

formalmente este contigente possuía o caráter de estagiário. Na prática, suas atribuições 

eram as mesmas dos monitores concursados. Em 1997 e 1998, cerca de 20 estudantes dos 

mais diversos cursos assumiram tais atividades, através do Centro de Integração Empresa 

Escola – CIEE. Em 1999 e 2000, cerca de 40, através da Fundação do Desenvolvimento 

Administrativo – FUNDAP (FUNAP, 2000a).  

Os estudantes candidatos à função de monitor estagiário passavam por um 

processo de seleção realizado pela gerência de educação e por um treinamento inicial de 

apenas um dia, a partir dos quais já assumiam suas atividades nos estabelecimentos 

penitenciários. A bolsa oferecida gira em torno de 1,5 salário mínimo para ministrar aulas 

para uma turma de alunos e o dobro para duas turmas. 

O acompanhamento e a capacitação, tanto dos monitores presos como dos 

estagiários, não era possível de ser efetivado pela gerência de educação, devido à carência 

de recursos humanos: 07 coordenadores para 42 escolas espalhadas pelo Estado, com cerca 

de 200 educadores e 5 mil alunos (FUNAP, 1999).  

Nesse sentido, se a composição docente fosse assim constituída (monitores 

presos ou estagiários), a FUNAP deslocava da sala de aula certos monitores concursados 

que apresentavam compromisso com o aprimoramento das práticas pedagógicas, 

destinando-lhes aquela atribuição de acompanhar e capacitar este quadro. Receberam a 

denominação de monitores coordenadores. 

Frente à conjuntura de contenção de gastos e redução de pessoal, a criação 

da figura do monitor coordenador era uma possibilidade para a retomada dos trabalhos que 

afiançavam a implementação metodológica do programa de educação de adultos presos no 

cotidiano escolar, observando-se a diversificação e inexperiência daqueles segmentos do 

quadro docente. A gerência desencadeou um processo de capacitação deste novo quadro, 

através de treinamentos mensais realizados na sede da FUNAP, objetivado a construção 

desse novo papel e a unidade das ações desses profissionais nas escolas. 

No início, apenas três profissionais foram imbuídos com tais atribuições. A 

consecução dos objetivos propostos impeliram a gerência de educação a, gradativamente, 

incorporar outros monitores à função, constituindo um quadro, após um ano, de cerca de 

vinte monitores coordenadores (FUNAP – DIAPH, 1999).  

A gerência de educação almejava a regularização desta função, constituindo-

a no plano de cargos e salários da FUNAP. O planejamento das atividades para o ano de 
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1998 previa um monitor coordenador para cada uma das escolas (FUNAP – GEDUC, 

1999). A frustração daquela expectativa, impossibilitada pela diretoria da Fundação, 

ocasionou uma retração na composição deste quadro, permanecendo, tão somente, aqueles 

que, até então, haviam sido designados. 

Afora a capacitação dos monitores coordenadores e destes para os demais 

educadores, o processo contínuo de formação se corporificou novamente na implantação do 

Telecurso 2000 – Fundação Roberto Marinho, Rede FIESP – SENAI e SESI
2
 – em sete 

escolas, iniciadas no ano de 1997.  

Com recursos obtidos na Secretaria da Administração Penitenciária, a 

FUNAP adquiriu o material didático do Telecurso 2000, impresso e audiovisual destinados 

a sete unidades prisionais, selecionadas, a partir de critérios de quantidade de alunos 

matriculados, quadro de educadores e condições físico-estruturais das escolas (FUNAP, 

1997). 

A implantação do Telecurso 2000 visava a atualização do extinto Telecurso 

1º grau, que constituía o material base dos alunos encarcerados, destinado à educação 

supletiva correspondente ao ensino de 5ª à 8ª séries. Seu caráter foi o de constituir-se como 

um projeto piloto, que alicerçaria sua difusão para as demais unidades do Estado (FUNAP, 

1997).  

A equipe de coordenação e os monitores coordenadores realizaram um 

treinamento de três dias ministrado pelo SENAI, cujo objetivo era apresentar a 

fundamentação e a operacionalização do Telecurso 2000. 

Posteriormente, a equipe de coordenação desencadeou um processo para sua 

própria formação, que consistia na análise, pesquisa e reformulação deste recurso, visando 

sua adequação às escolas das unidades prisionais e à proposta metodológica do programa 

de educação de adultos presos (FUNAP, 1997).  

A implementação do Telecurso 2000 nas sete unidades percorreu um período 

de seis meses, com treinamentos quinzenais aos educadores. A orientação deste processo 

era a de transformar esse recurso didático num subsídio ulterior a ser incorporado à prática 

dos educadores, adquirida com a experiência docente às populações encarceradas e com 

formação e capacitação contínua durante certo período. Evidencia-se, portanto, a 

                                                      
2 FIESP: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo; SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI: Serviço 
Social da Indústria. 
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reformulação e readequação deste recurso, ao invés de meramente implantá-lo a partir de 

seus próprios pressupostos. 

A carência de recursos não permitiu a ampliação do Telecurso 2000 a outras 

escolas, o que viria a ocorrer somente no final de 2000. Retornarei ao assunto ainda neste 

tópico. 

Em 1998 a FUNAP promoveu um novo concurso público para o provimento 

de seu quadro, o qual permaneceu, contudo, inalterado no que tange a designação das 

funções e número de vagas. Especificamente no que respeita aos monitores de educação, 

eram 63 vagas, uma vez que, do quadro de 170, 97 estavam preenchidas pelos  

profissionais contratados em 1994. 

O número era insuficiente, considerando-se a necessidade de educadores nas 

42 unidades prisionais existentes e nas 21 que estavam em fase de construção. Cumpre 

ressaltar que este quadro com 170 vagas foi criado em 1993, quando existiam 32 

estabelecimentos da Rede COESPE. 

Uma conjunção de fatores impeliu a FUNAP na busca de outras instituições 

que possibilitassem a consecução do ensino fundamental nas unidades prisionais. De um 

lado, a carência de recursos humanos e financeiros, descritos há pouco. De outro, a diretriz 

do governo do Estado de São Paulo, especificamente no que respeita ao sistema 

penitenciário, preconizada no Programa Estadual de Direitos Humanos, conforme referido 

anteriormente, o qual, em seu Artigo 169, assevera a busca de outras organizações para a 

consecução da educação no sistema penal – “Facilitar o acesso dos presos à educação, ao 

esporte e à cultura, fortalecendo projetos como Educação Básica, Educação pela 

Informática, Telecurso 2000, Teatro nas Prisões e Oficinas Culturais privilegiando 

parcerias com organizações não governamentais e universidades” (SÃO PAULO, 1997). 

Nesse sentido, algumas instituições foram avocadas para contribuir (e 

viabilizar) a educação dos encarcerados, no tocante à capacitação do quadro docente, 

cessão de recursos humanos e materiais. 

Com relação à capacitação dos educadores, a principal contribuição surgiu 

por parte das universidades públicas e privadas. Destacam-se a Universidade Estadual 

Paulista – UNESP, campus de Bauru e a Universidade de Sorocaba – UNISO. A UNESP 

desencadeou um processo de capacitação dos educadores da região que possui quatro 

estabelecimentos penais, portanto quatro escolas. O projeto abrangeu treinamentos por área 

de conhecimento, aglutinados nas disciplinas que compõem o currículo escolar do antigo 1º 
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grau, atualmente educação fundamental, além de enfatizar a prática docente com a 

formação na área de didática. A UNISO,  numa iniciativa conjunta com a FUNAP  e as 

unidades prisionais da região, organizou o curso Interdisciplinaridade e Cárcere, de 40 

horas, destinado não só aos educadores, como a outros segmentos profissionais dos 

estabelecimentos da região e técnicos da FUNAP. 

A despeito de não constituir-se num projeto de capacitação pedagógica 

propriamente dito, requer relevância a parceria com a Faculdade Paulistana, envolvendo a 

clínica de Psicologia. Foram dispostas, aos educadores da FUNAP, sete vagas para a 

realização de trabalhos psicoterapêuticos gratuitamente. A ausência de suporte social e 

psicológico por parte da instituição, observando-se o ambiente hostil, violento e insalubre 

onde desenvolvem suas funções, corroboraram o surgimento de problemas físicos e 

psicológicos em elementos do grupo de educadores, cuja única alternativa era o 

afastamento da função e a remuneração do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

equivalente a 70% dos salários, com a perda dos benefícios de vale-refeição e vale-

alimentção. 

Afora as iniciativas institucionais da FUNAP, os educadores buscaram 

instituições que lhes possibilitassem a realização de cursos, palestras, simpósios etc., com o 

intuito de aprimorar a prática docente e desenvolver-se profissionalmente. “Os professores 

mais interessados e preocupados com sua prática, buscavam orientação fora do presídio e 

da FUNAP” (LEITE, 1997: 50). 

Uma série simultânea de parcerias múltiplas firmadas pela FUNAP com o 

SENAI, FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), Fundação Roberto Marinho e Ministério 

da Justiça, prevê a implantação do Telecurso 2000 em praticamente todas as escolas do 

sistema penal do Estado, até o final de 2001. O projeto piloto Alfabetização – Telecurso 

2000, organizado em sete unidades em 1997, estabeleceu as bases para a difusão desse 

recurso didático (FUNAP, 2000b). 

Nos estabelecimentos penais da Rede COESPE localizados na região de 

Campinas, a atividade escolar correspondente ao ensino de 1ª à 4ª série foram assumidas 

por uma instituição daquele município, em 1999. Trata-se da Fundação Municipal de 

Educação Comunitária – FUMEC. Os recursos para tal atribuição são oriundos da 

Secretaria de Educação de Jovens e Adultos – Ministério da Educação. A organização da 

docência e dos procedimentos escolares abrange a constituição de uma coordenação 

pedagógica própria e exclusiva para as escolas no interior das cinco unidades prisionais da 
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região. A organização geral da escola é realizada conjuntamente entre esta Fundação, a 

FUNAP e as diretorias de educação dos estabelecimentos. O ensino de 5ª à 8ª séries é 

realizado pela FUNAP, nos mesmos moldes das demais unidades (FUNAP – FUMEC, 

1998).  

A partir do ano 2000 as Secretarias de Educação Municipais e Estaduais 

passaram a incluir na atribuição de aulas do seu quadro docente as unidades prisionais 

(SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO: RESOLUÇÃO 10, 27/01/2000), 

como ocorria até o início da década de 80. A diferença, contudo, reside no fato de que os 

professores não serão comissionados na Secretaria da Administração Penitenciária, 

permanecendo vinculados à Pasta da Educação, exercendo o ensino para os alunos adultos 

encarcerados. 

A Resolução não esclarece como serão as atividades escolares. Se pautadas 

pela organização da rede pública estadual, municipal ou se os professores deverão ser 

incluídos na proposta pedagógica da FUNAP para o sistema penal paulista. 

No ano 2000 apenas seis professores assumiram aulas nestas condições. O 

desenvolvimento da docência deste quadro foi incorporado ao funcionamento escolar 

proposto pela FUNAP. Estes profissionais, inclusive, participaram de treinamentos com a 

gerência de educação para o planejamento comum das atividades escolares. Para 2001, 

assumiram esta atribuição 31 professores, sendo 26 vinculados aos Municípios e 15 ao 

Estado. A integração e coordenação da escola permanece, ainda, obscura, não obstante a 

experiência anterior, uma vez que não foram apresentadas as diretrizes para ação desses 

professores. 

O quadro 3, a seguir, apresenta as instituições que atualmente estão presentes 

no programa de educação de adultos presos do Estado de São Paulo, com a respectiva 

disponibilização do quadro docente. 
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Quadro 3 – Instituições que atuam no Programa de Educação de Adultos 

Presos e Composição do Corpo Docente
3
 

 

Instituições  Número de 

profissionais 

FUNAP – Monitores concursados  104 

FUNAP – Monitores presos  100 

FUNAP – Monitores estagiários   40 

COESPE – Agentes do sistema em desvio de função  08 

Secretaria de Estado da Educação – Professores comissionados remanescentes  06 

Secretaria de Estado de Educação – Professores que assumiram a docência nas 

unidades prisionais na atribuição de aulas 

36 

Secretarias Municipais de Educação – Professores que assumiram a docência nas 

unidades prisionais na atribuição de aulas 

10 

FAT / SENAI – Professores cedidos através de parceria com FUNAP  10 

FUMEC 18 

TOTAL 332 

 

Esta gama extremamente diferenciada de instituições e profissionais que 

estão sendo incorporados ao programa de educação de adultos presos, por um lado, pode 

comprometer a unidade metodológica das escolas do sistema penal paulista, 

descaracterizando a constituição de uma rede escolar. Contudo, por outro, pode contribuir 

para acometer o isolamento das unidades prisionais das demais esferas do poder público e 

de organismos da sociedade civil, responsável, conforme mencionado no capítulo I, por 

uma gestão penitenciária e por uma cultura organizacional que estabelecem práticas 

extremamente opressivas, violentas e autoritárias, de subjugação e dominação dos sujeitos 

apenados. 

                                                      
3 Fonte: FUNAP, 2001: Quadro da composição docente no programa de educação de adultos presos. 
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Fator preponderante, neste sentido, é a articulação e coordenação destas 

instituições, de forma a constituí-las num sistema integrado, com unidade programática 

para a organização e funcionamento das escolas – uma rede escolar – a partir de uma 

orientação externa às unidades prisionais, pautadas pelo caráter eminentemente pedagógico, 

sem, contudo, menosprezar a realidade e o contexto no qual estão inseridos, bem como as 

características de sua população. 

Relegar esta estrutura e funcionamento aos próprios estabelecimentos penais 

conduz, inexoravelmente, o engajamento das atividades escolares aos preceitos 

disciplinares e punitivos da prisão, materializando-as com o sentido de ser um elemento 

ulterior da ação carcerária que opera a transformação do infrator ocasional em delinqüente. 
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3. Organização e Funcionamento do Programa de Educação de 

Adultos Presos 

 

 

Nos estabelecimentos penais da Rede COESPE, 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. Determinadas 

alterações ensejam uma mudança profunda na forma de conceber a educação dos 

encarcerados. Outras, uma busca de aprimoramento, observando-se os mesmos paradigmas 

metodológicos. 

Dentre as transformações identificadas com a mudança de caráter no 

programa de educação de adultos presos, o final dos anos 70 guarda importância 

primordial. Em 1979 cessaram as atribuições da Secretaria de Estado da Educação, 

conforme processo mencionado no tópico anterior, de manutenção da escola nas prisões. 

Tal interrupção ocasionou uma lacuna na realização destas atividades, culminando na 

mobilização e aglutinação de instituições estranhas à educação escolar propriamente dita, 

que condensaram uma série de ações para viabilizá-las. 

Dessa forma, até o final da década de 70, as escolas no interior das unidades 

prisionais da Rede COESPE regulavam-se observando a organização da rede regular de 

ensino estadual. 

Até a 4ª série, o professor exercia a pluridocência, responsabilizando-se pelo 

ensino das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Estudos Sociais e Ciências. A 

partir da 5ª série o ensino caracterizava-se pela unidocência, na qual os educadores 

dividiam as aulas considerando-se as disciplinas que compunham o currículo. O calendário 

escolar, o material didático, os processos de avaliação e promoção de séries eram análogos 

aos do ensino destinado às crianças. 

A inadequação desta proposta é patente. O primeiro aspecto reside na 

renúncia em inserir os encarcerados na educação destinada aos adultos, corporificada no 

cenário educacional brasileiro desde a década de 30, com a consolidação de seus 
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paradigmas nas experiências de Educação Popular, fundamentadas no arcabouço teórico-

metodológico de Paulo Freire, na década de 60 (BEISIEGEL, 1984). O recudrescimento 

desse percurso educativo, ocasionado com o Golpe Militar de 1964, extraindo-lhe suas 

dimensões sociais, políticas e de formação de consciência crítica, não aboliu, contudo, a 

educação destinada aos adultos, não obstante sua reformulação. “Em seu lugar, surgiram 

programas de educação assistencialistas e conservadores. O MOBRAL, Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, teve esse caráter” (RUSCHE, 1997: 9). De uma forma ou de 

outra, porém, a educação nas prisões consagraria-se mais adequada à sua população, se 

presente neste percurso da educação de adultos no âmbito nacional. 

Um segundo aspecto a acometer a qualidade desse ensino relaciona-se à 

extrema rotatividade da população carcerária entre as unidades do sistema penal. Um 

ensino de oito séries anuais, afora a possibilidade de repetência dos alunos, praticamente 

inviabiliza a conclusão desta fase escolar pelos encarcerados. 

Somente a partir da década de 80, o ensino nas prisões passou a ocupar um 

lugar próprio no cenário educacional brasileiro de jovens e adultos. Sua organização 

efetivou-se observando as diretrizes programáticas da Fundação MOBRAL, posteriormente 

Fundação Educar, no que respeita ao ensino de 1ª à 4ª série. Denominado Programa de 

Educação Básica (PEB), foi subdividido em três etapas, PEB I, PEB II e PEB III, 

caracterizando, no sistema penal, o Nível I. Para o ensino de 5ª à 8ª série – o Nível II - as 

diretrizes são procedentes da Fundação Roberto Marinho, que pressupõem a organização de 

grupo de alunos por disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e 

Ciências, e o exercício da pluridocência.  

O calendário letivo em todas as escolas do sistema penal paulista é 

organizado no período de fevereiro a julho. Após um recesso de quinze dias, o reinicio 

ocorre em agosto, estendendo-se até meados de dezembro. 

Entretanto, os motivos para o cancelamento das aulas não são poucos, 

mormente por questões relativas à segurança e disciplina. 

Rotina da segurança em todas as unidades do sistema são as blitz. 

Caracterizam-se por revistas em todas as celas, normalmente planejadas em sigilo pela área 

de segurança, possuindo a prerrogativa de ser inesperada. Não existem períodos 

sistemáticos para sua realização, que varia segundo ocorrências no estabelecimento. Têm 

sido, portanto, bastante freqüentes , observando-se os acontecimentos envolvendo ameaça à 

ordem interna das prisões e o rearranjo dos agrupamentos responsáveis pela gestão 
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carcerária no decorrer destes últimos anos, conforme observado no capítulo I. Este desígnio 

paralisa todas as atividades da unidade, pois os presos devem permanecer trancados nas 

celas para que se cumpra a revista. 

Por vezes, a falta de agentes penitenciários também impede o funcionamento 

da escola. Os alunos presos são revistados quando saem do pátio para a escola e quando 

retornam. A falta de funcionários em determinados dias e horários impede a realização 

deste procedimento, não tornado possível a locomoção dos presos na unidade. 

Na grande maioria dos estabelecimentos penais, a escola é o único local 

onde toda a população carcerária se encontra. No cotidiano permanecem separados nos 

raios onde estão dispostas suas celas. São comuns boatos de que algum “acerto de contas” 

(o termo enseja o uso da violência) entre os presos será efetuado na escola, oportunidade 

única para encontrar pessoas que estão em outros raios. Este fato igualmente acarreta a 

interrupção das atividades. 

Quando surgem ocorrências concretas na escola, tais como a descoberta de 

um túnel para fuga ou esconderijo de armas, as atividades escolares são suspensas por um 

período muito maior se comparado ao mesmo acontecimento em outro local da prisão O 

motivo alegado pelo corpo dirigente é o de que não se pode proibir o uso do pátio ou da 

cozinha, por exemplo, sem o risco de movimentos de motins ou rebeliões. No caso da 

escola, seu fechamento não traz conseqüências mais graves à ordem interna das prisões – 

prioridade da organização, conforme mencionado no capítulo I. Dessa forma, as ações 

necessárias à normalização das condições naqueles locais são imediatas, dimensionando-se 

todos os recursos humanos e financeiros para tanto, o que não ocorre no espaço escolar.  

Afora os motivos de segurança, as aulas são paralisadas, inexoravelmente, 

uma vez por mês, no dia denominado como pecúlio. À população carcerária não é 

permitido manuseio de dinheiro. Aqueles que exercem alguma atividade remunerada, 

apresentam uma lista de compras a ser efetuada pela penitenciária (Setor de Pecúlio), que 

repassa aos presos os produtos. Neste dia, a escola permanece sem atividades. 

Durante minha prática profissional no programa de educação de adultos 

presos, ao longo de dez anos, raramente observei um diário de classe que registrasse um 

ano letivo superior a cem dias. 

A carga horária diária das aulas é de duas horas para cada turma, de 2ª à 6ª 

feira. A diretriz, no que respeita ao número de alunos, preconiza que sejam matriculados 20 

para PEB I e 25 para as demais fases do ensino fundamental. “O excesso de alunos nos 
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Programas de Educação Básica (PEBs) dificultava a aprendizagem, avaliação e 

convivência na sala de aula. Consciente disso, passamos a trabalhar com uma média de 20 

alunos. A heterogeneidade dos alunos requer acompanhamentos individuais, o que não 

seria possível numa classe superlotada. Além disso, dificulta o relacionamento, elemento 

necessário ao vínculo entre alunos e professores e ao bom comportamento” (LEITE, 

1997: 51).  

É bastante comum, contudo, os diretores de educação das unidades 

excederem esse número. Ocorre uma quantidade razoável de faltas, principalmente nos 

locais em que a freqüência não é obrigatória. As justificativas para as ausências incidem: a) 

nos atendimentos de ordem jurídica, médica ou social; b) no trabalho, pois apesar dos 

alunos serem dispensados para as aulas, em momentos de picos de produção, não há essa 

concessão, ocorrendo então a opção pelas oficinas que, além da remuneração, possibilita a 

remição de pena; c) na opção mesmo do aluno não ir à aula em determinado dia; d) na 

concorrência da escola com outras atividades da unidade, principalmente as esportivas. O 

registro de ausências é maior quando são realizados campeonatos, no qual, de início, 

confrontam-se equipes de um mesmo raio e, posteriormente, entre os raios. Normalmente, 

sobre este campeonato, incide uma rede de apostas dos encarcerados, então o grande 

interesse em acompanhá-lo. 

Em determinados estabelecimentos penais existe a obrigatoriedade da 

freqüência à escola. Este fato configura-se contrário à proposta mesmo de reabilitação 

penitenciária, conforme mencionado no capítulo II, visto que o êxito dessa terapêutica 

penal funda-se na participação voluntária do apenado nos programas. Ao pessoal 

penitenciário incumbe-se a motivação para tanto. No que concerne à atividade escolar 

propriamente, a obrigação da freqüência acarreta uma série de indisciplinas e conflitos 

(LEITE, 1997), ao passo que “o preso que ia à escola por vontade própria e consciente da 

importância da educação, sabia respeitar valorizar e se comportar na sala de aula” 

(LEITE, 1997: 66). 

Concernente á obrigatoriedade da educação, contudo, a grande maioria das 

unidades prisionais adota um procedimento que consiste em não impor tal condição num 

primeiro momento. Porém, uma vez matriculado, o aluno não pode ausentar-se sem 

justificativa. Caso não possua o ensino fundamental completo e, mesmo assim não queira 

estudar, deve assinar um “termo de responsabilidade” que será anexado ao seu prontuário, o 

qual, concretamente, transfigura-se na imposição, observando-se o receio dos encarcerados 
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em assumir formalmente não tencionar matricular-se na escola, pois que há um temor que a 

Comissão Técnica de Classificação, ao avaliar sua solicitação de benefício, leve em conta 

este fato, negando-lhe a concessão. Dessa forma, ele efetua a matrícula sem estar, 

entretanto, imbuído em estudar. Ocorre que sua freqüência às aulas, em geral, é 

extremamente inconstante. 

Esta gama de situações impelem a área de educação da unidade a matricular 

um número superior ao preconizado, para que a média de freqüência permaneça próxima 

daquele patamar. 

No que concerne ao cumprimento da carga horária de duas horas diárias, 

raramente ocorre. Habitualmente, as aulas não ultrapassam hora e meia de duração. O 

motivo incide  no percurso do aluno preso: do pátio à escola. É uma série de portões a 

serem transpostos, com revistas e, muitas vezes, um retardo proposital na passagem dos 

presos, ocasionado pelos agentes penitenciários. Assim, o início das aulas apresenta um 

atraso médio de trinta minutos diariamente. “Outra dificuldade se encontra nos 

funcionários, naqueles que não compreendem, não aceitam, nem apoiam a educação 

escolar nos presídios” (LEITE, 1997: 52). 

Não obstante as dificuldades para o funcionamento regular da escola, 

observando-se os procedimentos da gestão penitenciária, um aspecto relativo à qualidade 

do ensino destinado aos homens e mulheres presos se sobressai. Trata-se da constituição da 

proposta de ensino supletivo no sistema penal paulista, a qual ensejou a possibilidade de  

ingresso / matrícula do aluno encarcerado na escola a qualquer tempo, sem observar 

nenhum período preestabelecido, atentando-se para a especificidade da organização penal. 

Sua inclusão  efetiva-se após diagnóstico do seu desenvolvimento e 

aprendizagem escolares, realizados pelos próprios educadores. Denominado Processo de 

Triagem, constitui-se de três etapas, a saber: prova escrita de Língua Portuguesa e 

Matemática, entrevista e adaptação em sala de aula. “A triagem é uma atividade necessária 

ao trabalho educacional na prisão. A população carcerária é bastante heterogênea em 

vários sentidos. Daí a necessidade de um conhecimento prévio dos alunos. São 

informações importantes ligadas à leitura, escrita, produção e interpretação de textos, ao 

uso da matemática e também relacionadas à vida escolar dos presos, como a idade, grau 

de instrução, série cursada, época em que cursou, causas da desistência, motivação e 

interesse pela volta aos estudos” (LEITE, 1997: 54). 
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Após a realização das provas e entrevista, que ocorrem consecutivamente, os 

resultados são avaliados pelos educadores, visando sua inclusão na turma de alunos que 

mais corresponde ao seu grau de desenvolvimento escolar. Realizada a matrícula, por um 

período médio de quinze dias, o educador observa o aluno, buscando inferir sobre a 

adequação de sua permanência naquela turma ou, se for o caso, a pertinência em transferi-

lo para outra que lhe seja mais apropriada. “Mesmo com as informações obtidas e anotadas 

através das questões da prova e das entrevistas feitas no final da triagem, podemos 

cometer erros. Por exemplo: o aluno cursou a 6ª série quando em liberdade e, por motivos 

diversos, com as perturbações da vida do crime e da prisão, a falta de clareza, de 

confiança e, às vezes, de vontade, acaba indo mal na prova. Consequentemente, pode ser 

classificado para cursar uma série que não corresponde aos seus conhecimentos. Também 

pode acontecer o contrário, o preso pode ter estudado sozinho e conseguir uma 

classificação superior à série cursada. Tal problema pode ser resolvido com a 

transferência do aluno. Para isso basta constatarmos a série adequada aos seus 

conhecimentos, através de atividades no início das aulas, por meio do diálogo e dos 

contatos com o aluno na sala de aula” (LEITE, 1997: 54 e 55). 

Este processo de triagem deveria ser realizado apenas na primeira vez em 

que o aluno se matricula no programa de educação da FUNAP. A partir de então, os dados 

relativos ao seu grau de aprendizado e respectiva etapa que está cursando, seriam 

registrados no documento individual do aluno, denominado Histórico Escolar, o qual é 

atualizado com as informações pertinentes ao seu desenvolvimento escolar. Este 

documento deve acompanhar o aluno na movimentação pelas unidades do sistema 

penitenciário,  de forma a permitir sua inclusão na escola. 

Porém, o fluxo de tal documento não permite a observação deste 

procedimento na matrícula dos alunos. Seu envio à unidade para a qual foi transferido é 

demasiadamente lento. Normalmente acerca-se de três meses, após a remoção do preso. 

Conforme o regulamento interno dos estabelecimentos, o período de adaptação dos recém-

ingressos é de cerca de um mês (alguns locais denominam este período como “prova”, 

outros como “estágio”). Em seguida, deve incluir-se nas atividades, rotinas e 

procedimentos da unidade. Decorrido este prazo e manifesta a intenção do indivíduo em 

estudar, aquela morosidade impele a diretoria de educação e o grupo de educadores do 

estabelecimento penal à realização do processo de triagem, independentemente das 

informações sobre seu percurso escolar, presentes no referido documento. Este desígnio 
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pode acometer os objetivos do Histórico Escolar, o qual refere-se a dotar a vida escolar dos 

alunos do caráter de continuidade, pois o processo de triagem caracteriza-se por ser o início 

dos estudos. 

A estrutura do programa de educação: Nível I – PEB I, II e III – 

correspondente ao ensino de 1ª à 4ª série; e  Nível II, de 5ª à 8ª série, conforme já citado, 

permaneceu no sistema penal do Estado de São Paulo, mesmo após a extinção da Fundação 

Educar, em 1990. A certificação, até então, realizada por aquela Fundação, passou a ser 

constituída como uma “Declaração de Conclusão” fornecida pela FUNAP, sem o 

reconhecimento do Ministério da Educação ou do Conselho Estadual de Educação. Esta 

Declaração possui um valor maior no interior das unidades prisionais. Anexada ao 

prontuário dos alunos, encerra a finalidade de atribuir boa conduta carcerária ao seu 

portador, quando for organizar a solicitação dos benefícios previstos em lei, principalmente 

a progressão de regime, cujo parecer final cabe à Comissão Técnica de Classificação, 

conforme procedimentos descritos no capítulo II. 

Uma vez egresso do sistema penal o aluno, se almejasse a continuidade dos 

estudos, mesmo portando tal Declaração, era submetido a uma prova de conhecimentos 

correspondentes às quatro primeiras séries do antigo 1º grau. Era o resultado dessa 

avaliação que permitia sua matrícula na série subsequente, não aquele documento. 

Esta modalidade de ensino, caracterizada como de suplência, não prevê a 

retenção do aluno em qualquer de suas etapas. A avaliação é realizada de forma contínua e, 

ao atingir os objetivos mínimos previstos para cada uma das fases, o aluno é promovido à 

fase seguinte. Este critério encerra, ainda, a promoção do Nível I para o Nível II. “A 

promoção nos PEBs e do Nível I para o Nível II obedece a uma flexibilidade, segundo a 

avaliação do educador  que se dá de forma contínua, com o caráter qualitativo e com a 

participação do aluno no processo (...). Um documento de objetivos mínimos para o Nível I 

elaborado pelas equipes de educadores e coordenadores orienta o trabalho educativo com 

relação ao currículo e conteúdos de cada PEB” (RUSCHE, 1995: 36). “Sendo a 

avaliação contínua, coletiva e participativa, era possível trabalharmos um sistema 

diferente do que conhecemos, em que as provas e as notas são decisivas na seriação dos 

alunos” (LEITE, 1997: 64). 

No que tange à conclusão do Nível II, o ensino fundamental, a avaliação é 

realizada por professores e instituições alheios ao processo de ensino e aprendizagem 

propriamente dito. Trata-se do Centro de Exames Supletivos (CESU), órgão da Secretaria 
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de Estado da Educação, responsável pela realização dos Exames Oficiais de Suplência em 

todo o Estado de São Paulo.  

As provas do CESU, como são conhecidas nas escolas das prisões, são 

realizadas uma ou duas vezes por ano, sendo estendida aos alunos encarcerados. São 

organizadas por disciplina e um conceito igual ou superior a cinco, habilita o aluno-

candidato a receber um atestado de aprovação naquela disciplina. O certificado de 

conclusão do 1º grau, educação fundamental, é obtido após a aprovação nas cinco 

disciplinas que compõem o currículo, atualmente: Língua Portuguesa, História, Geografia, 

Ciências e Matemática. 

Esta forma de avaliação dos alunos para certificação na educação 

fundamental, encerra um paradoxo. Durante o percurso de ensino e aprendizagem, os 

processos de avaliação são contínuos, participativos e qualitativos. “Na nossa prática, tudo 

que era feito pelo aluno servia para que ele fosse avaliado e como momento de ensino e 

aprendizagem. A avaliação era um processo que acompanhava a vida escolar como um 

todo e não apenas para verificar o conhecimento do aluno” (LEITE, 1997: 64). Ao final 

do percurso, para obter a certificação, o aluno é submetido a uma série de testes objetivos, 

identificados com conteúdos programáticos (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 

CENTRO DE EXAMES SUPLETIVOS, 1989)  diversos daqueles constituintes dos 

materiais didáticos dos alunos: o Telecurso 1º grau. Este fato gera desmotivação do corpo 

discente, decorrendo um descrédito na escola das prisões, no que concerne à preparação 

para as provas.  

De um lado, esse paradoxo enseja o risco de transformar o programa de 

educação de adultos presos num “cursinho preparatório” para os exames do CESU, 

organizados considerando-se uma extensa e exaustiva relação de conteúdos 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – CENTRO DE EXAMES SUPLETIVOS, 1989). 

De outro, não atentar para as exigências dos conteúdos daquele Centro pode significar a 

não concretização de um dos objetivos do Programa (e dos alunos), que é a conclusão / 

certificação do ensino fundamental (RUSCHE, 1995: 39). 

Os trabalhos de formação e capacitação, observando-se essa desproporção, 

foram direcionados, por cerca de dois anos (1991 e 1992) à reflexão desse recurso didático 

e à construção de materiais suplementares e complementares, destinados aos alunos e 

professores. “Este material, após criteriosa análise a partir de sua utilização em sala de 

aula, foi complementado pelo grupo de educadores e pela coordenação pedagógica, com o 



 
 

 136 

intuito de atualizá-lo e de fornecer ao aluno possibilidades de acesso aos conteúdos 

básicos” (RUSCHE, 1995: 38). 

A vinculação entre os objetivos e conteúdos dos recursos didáticos 

disponibilizados aos alunos presos, e os exigidos pela Secretaria de Educação, permaneceu, 

ao longo dos anos, inadequada, não obstante os trabalhos de educadores e coordenadores 

orientados por amenizar esta desarticulação. 

A possibilidade vislumbrada no intuito de reverter este quadro foi a adoção 

dos exames de outras instituições, especificamente SESI e SENAI, a partir de 1997. 

Retornarei ao tema adiante. 

Os custos dos exames de suplência da Secretaria de Educação eram 

repassados aos candidatos, mediante a cobrança de taxa de inscrição por cotas – cada cota 

corresponde a uma disciplina. Os valores atingiram o patamar de cerca de 10% do salário 

mínimo para inscrição em cada uma das matérias que compõem o currículo do ensino 

fundamental. 

Os alunos encarcerados obtinham gratuitamente estas cotas, as quais eram 

transferidas à FUNAP pelo CESU. A demanda para os exames fundamentava-se no número 

de alunos matriculados no Supletivo Nível II, por um período mínimo de seis meses, na 

média de duas cotas por aluno. 

Esta concessão às pessoas presas sofria restrição por parte do Centro de 

Exames Supletivos - CESU. A cada novo exame, acenava-se com a possibilidade de se 

cancelar esta cessão e, o que ocorria habitualmente, de reduzi-las, desrespeitando-se os 

critérios adotados. Ocorreu uma inversão do processo para concessão de cotas aos 

encarcerados. Observando-se a quantidade repassada à FUNAP, procedia-se sua 

distribuição. Apesar do número de alunos matriculados no Programa de Educação aumentar 

a cada ano, o número de cotas diminuía. A justificativa da Secretaria de Educação é que os 

custos destes procedimentos incidiam em sua dotação orçamentária, quando deveriam 

imiscuir-se na Pasta da Administração Penitenciária. 

A partir de 1998, tendo por base o preceito constitucional de que o ensino 

fundamental é público e gratuito, as cotas destinadas a esta modalidade de ensino foram 

franqueadas em todo o Estado de São Paulo. Para a população carcerária, os critérios para 

sua distribuição foram organizados pela própria FUNAP, sem a prescrição do CESU. 
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A estrutura e funcionamento do programa de educação de adultos presos 

procedeu um processo de alterações, em 1997, decorrentes da implantação do Telecurso 

2000 em sete estabelecimentos penais. 

O Programa de Educação Básica – PEB, com três etapas, passou a ser 

denominado Programa de Alfabetização, subdividido em apenas duas: Alfabetização I e 

Alfabetização II (ALFA I e II). A fase subseqüente da educação fundamental constituiu o 

Telecurso 2000, correspondente ao ensino da 3ª à 8ª série, organizadas segundo a divisão 

das disciplinas que compõem o currículo: Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia e Ciências. 

A proposta curricular para alfabetização foi igualmente alterada. Os 

objetivos e conteúdos pertinentes a esta fase escolar foram extraídos e readequados da 

Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino Fundamental de Jovens e Adultos 

(SÃO PAULO: AÇÃO EDUCATIVA; BRASÍLIA: MEC, 1997), elaborada pela 

Organização Não-Governamental Ação Educativa, a partir de um amplo e democrático 

processo, que contou com a participação de organizações educacionais públicas e da 

sociedade civil, vinculadas à educação de jovens e adultos, com o apoio da Secretaria de 

Educação Fundamental do MEC. A FUNAP esteve presente neste percurso. Ao final do 

processo, o MEC manifestou interesse em co-editar e distribuir os resultados dos trabalhos, 

constituindo uma proposta curricular basilar à elaboração de projetos voltados para 

educação de jovens e adultos no âmbito nacional. “Este documento deve constituir-se em 

subsídio à elaboração de projetos e propostas curriculares a serem desenvolvidas por 

organizações governamentais e não-governamentais, adaptados às realidades locais e 

necessidades específicas” (SÃO PAULO: AÇÃO EDUCATIVA; BRASÍLIA: MEC, 

1997: 5). 

Fundamenta esta proposta curricular a intenção de concorrer para a 

estruturação e organização de programas de educação destinado aos jovens e adultos “O 

objetivo deste trabalho é oferecer um subsídio que oriente a elaboração de programas de 

educação de jovens e adultos e, conseqüentemente, também o provimento de materiais 

didáticos e a formação de educadores a ela dedicados” (SÃO PAULO: AÇÃO 

EDUCATIVA; BRASÍLIA: MEC, 1997: 13). 

A partir desta orientação e com o propósito de manter a educação dos 

encarcerados inserida no cenário educacional brasileiro de jovens e adultos, a FUNAP 

desencadeou um processo conjunto, envolvendo coordenação e educadores, para a 
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reorganização curricular destinada ao primeiro segmento do ensino fundamental (FUNAP, 

1997). Foram seis meses para construção e implementação do projeto, caracterizado como 

piloto, a partir do qual foram constituídas as bases para sua difusão às demais unidades do 

sistema penal paulista, o que veio a ocorrer somente no final do ano 2000. 

Nas escolas destas sete unidades prisionais os exames transcorreram a cargo 

do SENAI e SESI, sendo seu custo arcado pela FUNAP. O preço das cotas por disciplina 

(cerca de 2% do salário mínimo) era bem inferior se comparados aos da Secretaria de 

Educação; contudo, estes eram cedidos gratuitamente aos encarcerados. A opção pela 

realização daqueles exames incidia nos aspectos metodológicos, observando-se sua maior 

compatibilidade quanto aos objetivos e conteúdos, minimamente coerentes com o material 

didático.  

O intervalo entre o projeto piloto de implementação do Programa de 

Alfabetização – Telecurso 2000 e sua difusão às demais escolas, estendeu-se por quatro 

anos, devido à falta de recursos financeiros. Este prazo ocasionou certos problemas à 

constituição da rede escolar no sistema penal. Na transferência de alunos presos destas sete 

unidades para as demais, ou ao contrário, os educadores haviam de encontrar a 

correspondência entre estruturas diferenciadas, observando-se o desenvolvimento e 

aprendizado dos alunos. Nas sete unidades o programa de educação de adultos estruturava-

se em Alfabetização I e II, a partir da  Proposta Curricular para o 1º Segmento do Ensino 

Fundamental de Jovens e Adultos (SÃO PAULO: AÇÃO EDUCATIVA; BRASÍLIA: 

MEC, 1997) e o Telecurso 2000 para o segundo segmento. Nas demais, PEB I, II  e III, 

com a proposta curricular fundada nos Objetivos Mínimos, e o Nível II – Telecurso 1º grau, 

para o ensino de 5ª à 8ª série. 

Esta diversidade somente poderá ser suplantada com a extensão do Programa 

Alfabetização – Telecurso 2000 a todas as escolas, previstas para 2001, conforme plano de 

implementação descrito no tópico anterior. 

Contudo, a implementação do projeto, não obstante ter como base a proposta 

curricular construída na fase “piloto”, prescinde de um processo mais sistemático e 

contínuo de capacitação dos educadores. A implantação iniciada no final de 2000 efetivou-

se em apenas dois dias de treinamento (16 horas) ao corpo docente, organizados 

regionalmente, no qual se aglutinaram os professores e diretores de educação dos 

estabelecimentos penais circunvizinhos. Decorre a transição e constituição da estrutura e 
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funcionamento do programa de educação, sob a incumbência destes dois segmentos, nas 

suas respectivas unidades (FUNAP, 2000b). 

Um aspecto não propriamente didático – pedagógico, relacionado à 

organização e funcionamento das escolas, requer relevância, pois sua interferência é 

decisiva e qualitativa para o programa de educação de adultos presos. 

No interior das unidades prisionais, a educação é subordinada à área de 

reabilitação. Seu corpo técnico, à exceção do Centro de Observação Criminológica, 

conforme já mencionado, é o responsável pela realização dos exames criminológicos e 

emissão do parecer acerca da concessão dos benefícios solicitados pelos indivíduos presos, 

normalmente a progressão de regime. 

Para esta concessão, conforme análise realizada no capítulo II, incide uma 

primazia em avaliar a adaptação do indivíduo punido ao sistema social da prisão, a partir da 

qual infere-se sobre sua reabilitação. Dessa forma, decorre que os encarcerados passam a 

organizar sua vida prisional e pautar sua conduta de forma a apresentar-se com um “bom 

preso” pois, do contrário, os benefícios lhes serão negados. 

Este proceder, invariavelmente, irrompe as atividades educativas, 

principalmente devido ao fato de que o setor de educação deve enviar à Comissão Técnica 

de Classificação um relatório sobre a conduta do aluno, por vezes elaborado pelo professor 

e encaminhado pelo diretor da área ou, em algumas unidades, os professores participam e 

opinam diretamente na Comissão, tanto sobre a conduta, como sobre a concessão. 

O processo educativo – o tema será abordado mais detidamente no próximo 

tópico – requer a participação ativa dos educandos nas aulas, numa série de “erros” e 

“acertos” que se constituem como parte do processo de aprendizagem. 

A necessidade de mostrar-se como um “bom preso” ao professor, com a 

intenção sub-reptícia de obter uma concessão, pode inviabilizar o processo educativo, 

mormente organizado tendo em vista “uma educação que não descuide da vocação 

ontológica do homem, a de ser sujeito” (FREIRE 1979: 66); que concebe em sua 

metodologia “um instrumento do educando, e não somente do educador, identificando o 

conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo de aprender”  (FREIRE, 1980: 41)  

Observando-se que “fica difícil desenvolver efetivamente o programa de 

educação ou de trabalho, se eles estiverem ligados ao esquema de funcionamento da 

prisão” (SALLA, 1993: 95), a participação do corpo docente nos exames e na elaboração 

dos pareceres, percorre uma direção contrária: transportar para o espaço mesmo da sala de 
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aula os procedimentos pertinentes à gestão penitenciária, suas normas, procedimentos e 

valores. Não obstante que o programa de educação de adultos presos apresente-se com os 

objetivos de: a) “criar condições para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos de 

forma participativa e crítica”; b) “desenvolver as potencialidades dos alunos, preparando-

os para o exercício pleno da cidadania”; c) “estimular e conscientizar os alunos para a 

importância dos estudos, buscando alternativas atrativas para a participação” (RUSCHE, 

1995: 28), a inclusão da participação dos alunos em sala de aula na avaliação de sua 

conduta carcerária, torna-se aspecto acometedor para a consecução destas finalidades 

educativas. 

O percurso que consolidou a organização e funcionamento das escolas no 

interior dos estabelecimentos penais da Rede COESPE evidencia, portanto, uma 

condensação de variados procedimentos pertinentes, de um lado, à gestão penitenciária e, 

de outro, ao fazer pedagógico propriamente. “O primeiro fato que poderíamos citar acerca 

da especificidade da Educação de Adultos Presos é o de que ela faz parte, enquanto 

processo metodológico, da História da Educação de Adultos e tem, portanto, seu 

desenvolvimento pedagógico inserido nessa história. O segundo fato é o de ser um projeto 

de educação que se desenvolve no interior das prisões e que, dessa forma, está inserido 

também na história das prisões e das formas de punição” (RUSCHE, 1997: 13). 

Normas, valores e padrões identificados com estes dois aspectos, que 

perpassam a organização das atividades escolares destinadas aos encarcerados, raramente 

são passíveis de coadjuvarem-se. É no embate diuturno entre pressupostos e finalidades 

diferenciadas, até opostas, que emergem a organização e o funcionamento das escolas no 

sistema penal paulista. 
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4. Metodologia do Programa de Educação de Adultos 

Presos 

 

 

Este tópico é dedicado à apresentação da metodologia do programa de 

educação de adultos presos. Não se restringe, contudo, à descrição de seus pressupostos e 

objetivos. Antes, prioriza-se a análise propriamente, de forma a apontar as contradições de 

sua constituição enquanto um dos elementos da operação penitenciária de transformação 

dos indivíduos. A nítida orientação da investigação é indicar as possibilidades para 

desarticular a educação escolar da técnica penitenciária, cuja primazia incide na adaptação 

dos indivíduos ao sistema social da prisão (SYKES, 1999), ao mundo do crime 

(RAMALHO, 1979), às suas  normas, procedimentos e valores, engendrando a construção 

do ciclo delinquencial (FOUCAULT, 1986; ADORNO, 1991a). 

A metodologia do programa de educação constitui-se enquanto um 

componente ulterior, mas fundamental, para as possibilidades de uma “educação que não 

descuide da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito” (FREIRE, 1979: 66). Mesmo 

em situação de encarceramento. 

As possibilidades e as contradições da educação no sistema penal 

configuram-se de forma preponderante nos aspectos metodológicos. 

À metodologia encerram-se os fundamentos teóricos e a acepção acerca de 

sociedade, de mundo, de homem, de conhecimento, os quais transfiguram-se em princípios 

educativos, constituindo, por sua vez, os objetivos do programa, que orientam o fazer 

pedagógico nas escolas das prisões. Estão sistematizados nos livros “Presídios e 

Educação” (FUNAP, 1993) e “Educação de Adultos Presos: uma Proposta 

Metodológica” (RUSCHE, 1995).  

No interior das prisões, a metodologia é o fator diferencial do trabalho 

educativo, na medida que possibilita, por um lado, o engajamento da educação aos 

procedimentos da gestão carcerária, pautados pelo princípio da punição e de manutenção da 

ordem interna das prisões. Por outro, permite a constituição deste trabalho, enquanto uma 

das possibilidades concretas para a preservação dos indivíduos punidos à subjugação 

carcerária. A consideração dos aspectos metodológicos do Programa de Educação 

possibilita atentar-se para a “mais absoluta necessidade de se desvincular todo e qualquer 
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tratamento, qualquer programa de atividades do esquema disciplinar das prisões” 

(SALLA, 1993: 95).  

As possibilidades da metodologia em desvincular as atividades educativas do 

esquema disciplinar das prisões materializam-se, preponderantemente, na prática mesmo de 

sala de aula: nas relações estabelecidas entre os alunos e destes com os educadores, na 

participação individual e em grupo nos trabalhos, no debate, nos questionamentos, na 

reflexão, no respeito, na tolerância, no diálogo e nos conteúdos. A observação destes 

aspectos pode contribuir para a constituição do espaço escolar, diferenciando-o da técnica 

penitenciária, cuja primazia recai na construção da delinqüência, conforme processo 

descrito no capítulo II. “O desejo é fazer do ambiente escolar um espaço diferente dos 

outros setores da prisão, onde o preso possa participar ativamente do processo educativo, 

sendo ouvido, valorizado, respeitado, tendo liberdade para pensar e expressar sua vida 

como um todo, onde o relacionamento e o trabalho sejam caracterizados pelo diálogo sem, 

ao mesmo tempo, deixar de ser um espaço de produção e transmissão de novos 

conhecimentos e valores sociais” (LEITE, 1997: 12 - 13). 

Definitivamente, contudo, conceber e construir o espaço da educação escolar 

por padrões, normas e valores diversos daqueles que orientam as práticas punitivas, de 

adaptação dos indivíduos punidos ao “mundo do crime”, configura-se numa empresa da 

mais alta complexidade. “Um paradoxo se desenvolve...e a prisão é cheia deles. A escola 

tem que funcionar segundo as normas da segurança e da disciplina, ao mesmo tempo 

queremos nos desvincular dessas normas e construir um espaço escolar onde o aluno 

possa participar ativamente, em que possa haver integração grupal, onde o debate e a 

reflexão crítica sejam vistas como aspectos fundamentais na formação dos indivíduos” 

(RUSCHE, 1997: 12). 

Os processos de dominação, de ajustamento dos indivíduos a quaisquer 

sistemas sociais, encerram em si, inexoravelmente, uma série de contradições. “As 

contradições existem dentro de todos os processos, do princípio ao fim; movimento, coisa, 

processo, pensamento – tudo é contradição” (TSÉ-TUNG, 1979:40). A subjugação dos 

indivíduos, em absoluto, pode constituir-se de forma plena e integral. Axiomática é a 

perspectiva da inconclusão do homem e de seu contínuo processo de transformação, que 

ensejam o aprendizado ininterrupto, mesmo em situações adversas e hostis. 

Nos interstícios das contradições, presentes e inerentes a todos os processos 

de dominação e subjugação, arrogam-se as possibilidades concretas para a constituição da 
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escola, enquanto espaço diferenciado da técnica penitenciária. O confronto direto ou a mera 

sublevação ante aos  procedimentos da gestão carcerária, fatalmente acarretam a própria 

afirmação destes. Observando-se a nítida prioridade de manutenção da ordem interna das 

prisões, conforme foi demonstrado ao longo desta dissertação, no cotejo avultam-se os 

preceitos relativos aos esquemas disciplinares e punitivos, solidificando-os na organização. 

De forma alguma, porém, a necessidade de ações sub-reptícias enseja a 

impossibilidade da indignação do educador, sob o risco de imiscuir suas ações àqueles 

procedimentos. Um indignar-se materializado na busca incessante de estratégias que 

possibilitem explorar à exaustão as contradições dos processos de ajustamento, 

desarticulando os preceitos punitivos da prisão, na prática mesmo de sala de aula. “Eu acho 

que a característica própria do educador, na nossa época, é a indignação. Não podemos 

mais ficar indiferentes e é preciso que nossa indignação esteja presente. Não uma 

indignação que nos leve a esbravejar pelo mundo, mas uma indignação que se traduza por 

ações concretas e permanentes” (GADOTTI, 1993: 131). 

Fundar e desenvolver a prática educativa, afirmando-a nas pequenas fendas 

do processo de dominação, com pressupostos diferenciados do esquema disciplinar das 

prisões, requer não coadjuvar com as concepções difundidas na legislação criminal, no 

poder judiciário e na criminologia acerca do indivíduo punido, enquanto um ser portador de 

uma anormalidade ou deficiência. “Uma necessidade fundamental é acabar com a idéia 

tão presente na legislação brasileira, na lei de execução penal, nas práticas do judiciário e 

dentro da prisão, de que o criminoso é um portador de anormalidades. Seja essa 

anormalidade congênita, biológica, fisiológica, ou ainda uma anormalidade do ponto de 

vista social, psicossocial ou qualquer outra. Seria absolutamente necessário ver nesse 

indivíduo algo diferente do que a concepção de um indivíduo anormal, portador de uma 

deficiência, seja ela qual for”  (SALLA, 1993: 95). 

Decorre que os sujeitos nos bancos das escolas nas prisões, envolvidos no 

processo educativo, são alunos, o que implica em demover quaisquer outras designações 

ou caráter que se lhe possam atribuir: infratores, delinqüentes, criminosos, renegados, 

marginais, ladrões, bandidos, facínoras, desajustados. “Nós temos que olhar para nosso 

aluno como olhamos para qualquer ser humano, para qualquer aluno, vendo ali toda uma 

potencialidade de reflexão e de ação criativa, de rebeldia e de posicionamento no mundo. 

Se a concepção de homem de nossa escola diferir da de qualquer outra, é porque há 
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alguma coisa errada não só com a pessoa, mas com o conjunto de relações que a cercam” 

(CRISTOV, 1993: 51). 

Somente ao deparar-se com a aluno propriamente, a escola nas prisões pode 

constituir-se por pressupostos diferenciados da técnica penitenciária. Decorrente desta 

acepção, configurando-se num aspecto ulterior a acometer o enlace do processo educativo 

aos procedimentos da gestão carcerária, é a busca ininterrupta por inseri-lo nos programas 

de educação de jovens e adultos no âmbito nacional. E, dessa forma, orientar a organização 

escolar, a proposta curricular e metodológica, observando-se, preponderantemente, o 

caráter educacional. “Esta escola, no meu entender, no entender da equipe coordenadora, 

e de muitos professores que estão há mais tempo construindo essa proposta, é uma escola 

que tem um papel e um conjunto de objetivos e de concepções que devem ser idênticos aos 

de qualquer escola e que possui um conjunto de práticas e de preocupações próprias, 

específicas de uma rede escolar de presídios” (CRISTOV, 1993: 50). 

É necessário acrescentar “idênticos aos de qualquer escola”, destinada aos 

jovens e adultos. Afinal “o adulto não quer passar pelo banco da escola de novo, como a 

criança, os filhos e os netos dele estão passando. Ele quer ter outra relação com os 

conteúdos que são transmitidos, uma relação mais imediata com aquilo que o professor diz 

em sala de aula. As metodologias devem ser diferentes. Os conteúdos devem ser 

diferenciados e aí o grande desafio do educador de adultos, porque ele tem que construir 

uma metodologia nova, tem que construir conteúdos significativos para aquele que está se 

educando” (GADOTTI, 1993: 124). 

Este segmento específico da educação foi composto, ao longo de sua 

história, por três fases distintas (GADOTTI, 1993): um primeiro paradigma que a 

constituiu foi o da conscientização, nos anos 60; na década seguinte, incluiu-se a 

organização para a luta, pois a consciência em si era insuficiente para a transformação; no 

final da década de 80, com os crescentes índices de desemprego e o aumento da economia 

informal, incorporou-se o paradigma da produção, da produtividade ao processo educativo. 

Atualmente a educação destinada aos jovens e adultos deve incorporar estes 

três paradigmas em sua metodologia: a consciência, a organização e a produtividade. 

“Dentro das perspectivas da educação de adultos, hoje, a educação tem de abarcar essas 

três categorias e não ser meramente uma extensão da escolaridade” (GADOTTI, 1993: 

127). 
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É na observação destes três aspectos, além da proposta curricular 

propriamente, que residem as possibilidades da inserção do programa de educação de 

adultos presos aos seus congêneres no âmbito nacional. 

Estes aspectos, contudo, não podem ser meramente transpostos ou alinhados 

à educação dos encarcerados. Sua incorporação às práticas pedagógicas nas prisões requer 

um processo meticuloso de reflexão, análise e ponderação, de forma a articular seus 

pressupostos, sem descaracterizá-los, à especificidade da instituição carcerária. Afinal 

“para ser válida, a educação deve considerar as condições em que o homem vive num 

exato lugar, momento e contexto” (FREIRE, 1980: 34). 

As especificidades da instituição prisional, conforme foi demonstrado ao 

longo desta dissertação, não são poucas, nem desprezíveis. Suas características peculiares 

impelem a formação de um sistema social, com valores, normas e procedimentos que lhes 

são próprios. “Em hipótese nenhuma podemos ignorar que a realidade de nossa demanda 

– o aluno preso – possui características muito próprias, diferenciadas de quaisquer outras 

salas de aula ou grupo de alunos” (RUSCHE, 1997: 17). 

Considerar as características próprias desta realidade não significa, em 

absoluto, imiscuir-se o programa de educação às suas prerrogativas e procedimentos, sob o 

risco de lhe atribuir uma validade intrínseca a este sistema social, tão somente; uma 

educação desenvolvida não nas prisões, mas para as prisões. Em outros termos, para a 

prisionalização dos indivíduos punidos, reforçando sua identificação com o “mundo do 

crime” e a absorção dos valores sociais da prisão, substituindo o aluno pelo delinqüente. 

A metodologia do programa de educação de adultos presos emerge e se 

solidifica no embate entre suas especificidades e as qualidades pertinentes à educação de 

adultos no cenário brasileiro. A disposição e regulação destes aspectos perpassa todo o 

fazer pedagógico. “A especificidade é algo inerente à prática e ao espaço em que a 

educação se desenvolve. Enquanto arcabouço teórico e metodológico deve ser idêntica a 

qualquer educação” (RUSCHE, 1997: 14). 

Infundir estes aspectos à metodologia do trabalho educativo implica numa 

determinada acepção acerca do papel do corpo docente: “O educador em presídio deve 

perguntar de que maneira a educação escolar pode contribuir para modificar a prisão e o 

preso, tornar a vida melhor e mais feliz, contribuir para o processo de desprisionalização e 

formação do homem preso” (LEITE, 1997: 44). 
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O educador no programa de educação de adultos presos, para agir 

observando as contradições do processo de ajustamento, afirmando e consolidando o 

espaço escolar diversamente dos esquemas punitivos e disciplinares da prisão, há que se 

consagrar na mais resoluta perspicácia. “Segundo o filósofo espanhol, (...) Ortega y Gasset, 

o professor deve ser muito mais caçador  do que um agricultor. O agricultor é aquele que 

planta e espera o produto que plantou crescer para colher dali a algum tempo; usa uma 

técnica e, se nada ocorrer errado, ele vai colher os frutos. O caçador é aquele que entra 

pela floresta e não sabe nada do que vai acontecer. Ele não sabe do resultado, tem que 

estar muito atento, com a percepção muito aguçada para ouvir os mínimos ruídos, para 

ouvir as folhas se mexerem, sentir cheiros para reagir, se defender, atacar e para 

selecionar a caça. É uma percepção, segundo o texto do filósofo, muito mais aguçada, 

muito maior que a do agricultor. Na sua visão, ele recomendaria que nossa postura de 

professores fosse mais para caçador do que para agricultor” (CRISTOV, 1993: 58). 

Esta perspectiva investigativa adquire maior contundência se observada a 

necessidade dos docentes constituírem-se, organicamente, num coletivo de educadores que, 

afora a atividade mesmo de sala de aula, estabeleçam ações integradas a um sistema 

metodológico escolar. Ademais, a possibilidade para a ação dos educadores nos interstícios 

dos processos de dominação e ajustamento, materializam-se mormente nestas condições. 

Almejar a consciência e organicidade dos alunos, requer igualmente a 

observação destes aspectos para a constituição do trabalho docente, num exercício 

metacognitivo, estabelecido a partir da reflexão e análise dos processos de construção do 

conhecimento e de ensino –aprendizagem, das relações do educador com os alunos, da 

organização e funcionamento da escola. “O papel de um educador consciente progressista 

é testemunhar a seus alunos, constantemente, sua competência, amorosidade, sua clareza 

política, a coerência entre o que diz e o que faz, sua tolerância, isto é, sua capacidade de 

conviver com os diferentes para lutar com os antagônicos” (FREIRE, 1981: 54). 

Subjacente ao papel do educador nas prisões, delineia-se uma compreensão 

acerca do conhecimento, em particular, dos conteúdos escolares. A proposta curricular 

padronizada, oriunda e presente na rede regular de ensino, cuja meta é a transmissão de 

uma quantidade estipulada de conteúdos estendida a todos, há de ser preterida. Em seu 

lugar emerge um currículo cuja relevância incide nos aspectos qualitativos destes 

conhecimentos, de forma a constituí-los significativos, observando-se determinado grupo 

de alunos e o contexto em que estão inseridos. “O que vale na educação de adultos é muito 
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mais a intensidade, é muito mais a inter-relação. Podemos ainda citar a consciência 

política, a autogestão e a consciência social. Todas essas são maneiras de avaliar, porque 

a educação de adultos se mede sobretudo pelo atingimento da qualidade de vida. O que 

busca um adulto não é o conhecimento para escrever um romance, ou um livro. Ele busca, 

sobretudo, uma mudança na qualidade de vida. Não interessa saber quais são os afluentes 

do rio Tietê, ou qual é a capital da Etiópia. O que interessa é como melhorar a vida dele e 

como ser mais feliz” (GADOTTI, 1993: 128). 

O caráter de suplência da escola nas prisões, possibilita uma organização 

curricular própria, na medida que esta modalidade de ensino deve prescindir do mero papel 

de transportar as informações pertinentes às crianças  da rede regular, aos adultos. 

Esta possibilidade corporifica-se na investigação do corpo de educadores 

acerca do universo do aluno, que abrange a linguagem, o contexto cultural, as aspirações e 

motivações. Estes aspectos constituem-se nas bases para a edificação da proposta 

curricular, pertinente e significativa àquelas pessoas, relegando-se, portanto, a adoção de 

um conteúdo programático pré-determinado. “Não seriam poucos os exemplos, que 

poderiam ser citados, de planos de natureza política ou simplesmente docente, que 

falharam porque os seus realizadores partiram de sua visão pessoal da realidade. Porque 

não levaram em conta, num mínimo instante, os homens em situação a quem se dirigia o 

seu programa, a não ser como puras incidências de sua ação” (FREIRE, 1981: 102). 

O conhecimento, por conseguinte, não é algo estipulado e determinado. 

Tampouco constitui-se, exclusivamente, pelas informações que se apresentam nos livros 

didáticos ou nas listagens de conteúdos programáticos. Ao contrário, é dinâmico, produzido 

pelos homens nas suas relações entre si e com a realidade. “Entendemos o conhecimento 

como algo dinâmico, que não está pronto e é construído sempre, por cada grupo de 

pessoas. O conhecimento não é aquilo que está nos livros, o que está nos livros nos ajuda a 

elaborá-lo” (CRISTOV, 1993). 

O conhecimento, ao apresentar-se como algo distante ou ausente das 

relações cotidianas, depaupera-se em significados, contribuindo muito pouco para a 

melhoria das condições de vida dos alunos, nas condições mesmo em que se encontram. 

“Na medida em que os conteúdos eram associados à vida do aluno, havia mais interesse e 

participação. Conseqüentemente, maior compreensão da vida” (LEITE, 1997: 61). Esta é 

uma característica central na educação de adultos, cujo resultado “se mede, sobretudo, pelo 

atingimento da qualidade de vida” (GADOTTI, 1993: 128). 
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Às populações confinadas, tal fundamentação, afora a viabilidade 

propriamente, adquire o caráter de indispensável. Nas prisões, a vigilância ininterrupta e a 

distribuição de castigos e privilégios orientam os indivíduos punidos a organizar sua vida e 

a pautar sua conduta, observando seus regulamentos (escritos ou não), cuja primazia incide 

na manutenção da ordem e disciplina internas à instituição. Estes aspectos engendram a 

organização de um sistema social próprio, que pressupõe normas, posições, status e poderes 

a ele inerentes. “Na instituição, todos, e cada um em particular, desconfiam da própria 

sombra; não há solidariedade que resista à lógica de um mundo cuja lei predominante é a 

lei do mais forte. Logo, vive-se sob o domínio do medo e da incerteza, pisando-se em 

terreno movediço cujo abismo é logo ali em frente” (ADORNO, 1991a: 25). 

À escola incumbe, simultaneamente, considerar este contexto e diferenciar-

se de suas prerrogativas. Porquanto, a investigação acerca das necessidades e aspirações 

dos alunos constituem a base para a orientação curricular, na qual o processo mesmo para 

sua construção, constitui-se em aprendizado e na afirmação dos sujeitos; “uma metodologia 

que fosse instrumento do educando, e não somente do educador, e que identificasse o 

conteúdo da aprendizagem com o processo mesmo de aprender” (FREIRE, 1980: 41). 

No espaço escolar, não obstante essa tênue posição, constituída com ações 

sub-reptícias nas fendas dos processos de dominação e ajustamento, residem as 

possibilidades para que os sujeitos encarcerados, mesmo nas condições hostis em que se 

encontram, disponham de oportunidade ulterior para produzir cultura e conhecimento, 

indicando veredas rumo ao seu desenvolvimento humano; que lhes proporcione designar o 

mundo presente e futuro, num ato contínuo de criação e recriação, significação e 

ressignificação. “As circunstâncias hostis que o indivíduo enfrenta no decorrer de sua 

história, dentro ou fora de instituições penais, interferem diretamente na formação de sua 

personalidade, seus valores, suas potencialidades, sua forma de sentir e pensar. Todavia, 

mesmo diante de situações adversas, o indivíduo ainda é capaz de produzir cultura, de 

continuar desenvolvendo-se, transformando e significando o meio em que vive” 

(RUSCHE, 1995: 26). 

Esta perspectiva metodológica para o trabalho educativo nas prisões somente 

pode edificar-se fundada no estabelecimento de vínculos adequados entre os educadores e 

os alunos. 

A vida prisional é plena de medos e incertezas, cuja organização mantém-se 

a partir de um frágil equilíbrio alcançado mediante acordos tácitos e distribuição de 
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poderes, privilégios e castigos entre os segmentos que a compõem – diretores, funcionários 

e população carcerária. Excluir-se dessa malha de relações, basilar da gestão penitenciária, 

é um quesito fundamental a ser observado pelos educadores para a criação de vínculos de 

confiança com os alunos, de forma a possibilitar a diferenciação das atividades escolares do 

proceder nas prisões. 

Esta necessidade se intensifica na medida em que a organização 

penitenciária apresenta, enquanto característica indelével, a não separação entre as 

múltiplas esferas da vida dos indivíduos: trabalho, lazer, moradia etc. (GOFFMAN, 1996), 

cujos aspectos irrompem-se e interpenetram-se. As maiores possibilidades para o 

estabelecimento de vínculos adequados no cotidiano escolar entre alunos, e destes com os 

educadores, é extrair a escola deste circuito, dessa malha de relações que interferem-se 

mutuamente. 

Os temas, debates e assuntos tratados na sala de aula, por conseguinte, 

configuram-se como domínio daqueles que deles participaram: alunos e educadores. Sua 

difusão pelos demais campos da vida prisional ocasiona riscos que envolvem os exames 

para obtenção de benefícios e a integridade mesma do aluno. 

Na atividade de sala de aula, certas posições frente a alguns temas, ou 

mesmo certos rompantes típicos de debates, caracterizam-se enquanto elementos 

constituintes do processo educativo. Se levados à Comissão Técnica de Classificação, 

podem vir a compor a biografia criminosa do sujeito apenado, atribuindo ou intensificando 

características que indicam possibilidades de reincidência, tais como agressividade, 

ausência de mecanismos internos controladores, impulsividade, egoísmo, instabilidade 

emocional etc. E, dessa forma, impossibilitar a obtenção de quaisquer benefícios previstos 

em lei.  

A técnica penitenciária, cuja primazia é a adaptação do indivíduo ao cárcere, 

equivale, portanto, os atributos de “bom preso” ao de um preso reabilitado. A apreciação 

acerca de sua reabilitação é realizada por aquela comissão, conforme procedimento descrito 

no capítulo II. Ao entremear os pressupostos e processos da educação escolar aos desta 

avaliação, cerceiam-se as possibilidades de manifestações espontâneas e de descompressão 

da rigidez nas relações entre os alunos e destes com os educadores, fundamentais a uma 

“educação que não descuide da vocação ontológica do homem, a de ser sujeito” 

(FREIRE, 1979: 66). Afinal, “a educação não é um processo de adaptação do indivíduo à 
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sociedade. O homem deve transformar a realidade para ser mais (...). A educação é mais 

autêntica quando desenvolve o ímpeto ontológico de criar” (FREIRE, 1979: 30 - 31). 

A avaliação da conduta do aluno em sala de aula, seja através de relatórios 

ou da participação direta dos educadores na comissão, contribui com grande intensidade 

para inserir a escola nos processos de ajustamento e dominação das prisões. Dessa forma, a 

educação encerra suas atividades na operação penitenciária de transformação dos infratores 

em delinqüentes (FOUCAULT, 1986), através da socialização dos indivíduos punidos ao 

mundo do crime. “A justiça condena o infrator pelo ato da infração, o sistema carcerário 

não apenas faz com que a infração o marque pela vida toda, como realiza a socialização 

que o insere definitivamente no mundo do crime” (RAMALHO, 1979: 163). 

Os pressupostos metodológicos do programa de educação de adultos presos, 

fundamentados na participação ativa dos alunos em sala de aula e na construção da 

proposta curricular, que ensejam o estabelecimento de vínculos de confiança e anunciam o 

diálogo para a construção de conhecimentos, tornam-se, dessa forma, vazios de sentido 

prático. A orientação mesmo dos alunos para a participação nestes processos passa a ser 

pautada, observando-se os critérios da avaliação da Comissão Técnica de Classificação. “A 

técnica penitenciária recolhe dados que servem para conhecer e controlar a conduta de 

cada indivíduo. Esse poder disciplinar torna as relações cada vez mais impessoais, 

padronizadas e dissimuladas” (RUSCHE, 1997: 22). 

Em detrimento do “ desejo de fazer do ambiente escolar um espaço 

diferente dos outros setores da prisão, onde o preso possa participar ativamente do 

processo educativo, sendo ouvido, valorizado, respeitado, tendo liberdade para pensar e 

expressar sua vida como um todo, onde o relacionamento e o trabalho sejam 

caracterizados pelo diálogo” (LEITE, 1997: 12 e 13), a escola insere-se, dessa forma, nos 

procedimentos que tornam as ”relações impessoais, padronizadas e dissimuladas” 

(RUSCHE, 1997: 22). 

A preservação dos indivíduos punidos encontra, assim, na educação escolar, 

rigorosamente seu oposto: o ajustamento à máquina carcerária, ao poder disciplinar das 

prisões. Na necessidade de mostrar-se como “bons presos” para a obtenção de privilégios e 

da progressão de regime, os alunos vão evitar se expor ao risco de privar-se destas 

prerrogativas institucionais, uma vez cientes de que o educador participa, direta ou 

indiretamente, da avaliação de sua conduta na Comissão Técnica de Classificação. 
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No tocante à integridade do aluno, há que se ressaltar que no mundo do 

crime, certas dívidas ou deslizes são punidos com agressões e até com a morte 

(RAMALHO, 1979). Os indivíduos que possuem essas “pendências” costumam omitir, e 

mesmo falsear, sua procedência, nome, história de vida e delito praticado. Dessa forma, a 

insistência em ser chamado por um cognome ou um nome diferente daquele que consta em 

seus documentos, a resistência em expor sua história de vida, hão de ser respeitadas, sob o 

risco da desistência das atividades para propriamente preservar-se. Ademais, a revelação de 

certos fatos de sua vida pessoal, como por exemplo ser homossexual ou portador de doença 

infecto-contagiosa, absolutamente pertinentes aos trabalhos de sala de aula, podem, nas 

outras esferas da vida prisional, acarretar discriminação e isolamento. 

As possibilidades para o estabelecimento de vínculos de confiança residem 

na desarticulação das atividades escolares dos procedimentos da gestão penitenciária, 

inclusive e sobretudo, da avaliação da Comissão Técnica de Classificação, a qual constitui-

se derradeira para a concessão de benefícios, mediante observação de uma boa conduta 

carcerária, ou seja, o ajustamento do indivíduo punido às normas, padrões e valores da 

prisão, o qual engendra sua socialização ao mundo do crime e, portanto, sua constituição 

enquanto delinqüente. 

O vínculo entre os alunos e destes com o professor constitui-se enquanto 

pressuposto para o trabalho educativo. A partir dele, emerge a construção de uma proposta 

curricular condizente e significativa para o grupo em questão, proporcionando a construção 

de conhecimentos que ensejam uma melhor qualidade de vida para a comunidade, mesmo a 

carcerária. “No fundo educar é estabelecer vínculos” (GADOTTI, 1993: 143). 

O estabelecimento de vínculos pressupõe a confiança entre os envolvidos no 

projeto educativo. Esta conquista, saliente-se, é efetivada mediante a desarticulação das 

atividades pedagógicas das demais esferas da vida carcerária, onde os conteúdos abordados, 

debatidos, analisados e refletidos no espaço de sala de aula constituam um patrimônio a ser 

preservado por aquele grupo, de forma a não orientar ações ou sanções das demais áreas da 

gestão penitenciária. “A confiança é necessária ao trabalho e ao relacionamento escolar 

carcerário. Sem ela não é possível dialogar e o trabalho em sala de aula será dificultado” 

(LEITE, 1997: 70). 

Mediante o adequado estabelecimento de vínculos, são sedimentadas as 

condições necessárias para a construção de uma proposta metodológica que possui em seu 
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bojo o pressuposto do diálogo – “o diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens 

ganham significação enquanto homens” (FREIRE, 1981: 53). 

O conhecimento, como afirmado anteriormente, deriva da interação dos 

homens e destes com a sua realidade. Dessa forma, uma prática pedagógica  que considera 

o aluno como ser depositário de um saber, através da exposição do educador, fundamentada 

mediante uma proposta curricular pré-determinada e definida, descaracteriza o trabalho 

educativo, enquanto um ato cognoscente. “Não pode haver conhecimento quando os 

educandos não são chamados a conhecer, mas a memorizar o conteúdo narrado pelo 

educador. Não realiza nenhum ato cognoscitivo, uma vez que o objeto que deveria ser 

posto como incidência de seu ato cognoscente é posse do educador e não mediatizador da 

reflexão crítica de ambos” (FREIRE, 1981: 79). 

O educador que orienta sua prática pedagógica excluindo o conhecimento da 

realidade concreta dos alunos, apresentando-se como o detentor desse saber, institui um 

modelo educativo, cuja característica é a dominação. “A aula expositiva não é somente uma 

prática pedagógica pobre. É um modelo de ensino mais compatível com a promoção de 

uma autoridade para dominação, com a desativação da potencialidade criativa dos 

alunos” (FREIRE e SHOR, 1986: 19) 

A cisão do conhecimento e da realidade mesmo dos alunos, orientam um 

processo educativo que engendra uma percepção fatalista do homem em sua situação, a 

qual não é colocada enquanto um problema, um desafio passível de projeções, mas 

empedernida. Prescinde-se, portanto, da constituição do aluno enquanto sujeito, que age no 

mundo e pode transformá-lo. “O homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua 

situação, sobre seu ambiente concreto. Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua 

situação concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir 

na realidade para mudá-la” (FREIRE, 1980: 35). 

Fundar a prática pedagógica no interior das prisões, prescindindo-se do 

diálogo, que pressupõe o estabelecimento de vínculos de confiança, absolutamente acarreta 

sua condensação aos modelos de disciplinamento constituído mesmo nas prisões. 

A ação carcerária, cuja orientação recai na prioridade de manutenção da 

ordem interna, almeja sua consecução submetendo sua população a uma série de 

regulamentos e exigindo complacência às autoridades penais. 

A ausência do diálogo encerra a prática educativa aos padrões de dominação. 

A pronúncia da palavra por apenas uma pessoa pressupõe ser ela a detentora de um saber, 
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onde ambos (pessoa e saber) são hierarquicamente superiores aos demais. Ao invés do 

diálogo, a palavra passa a constituir-se como “um manhoso instrumento que lance mão um 

sujeito para a dominação do outro” (FREIRE, 1981: 94). Dessa forma, a proposta 

curricular constitui-se, mormente, enquanto artifício para a ação disciplinadora, malogrando 

quaisquer possibilidades de constituição do espaço escolar, diversamente dos preceitos da 

gestão carcerária, distanciando-se cada vez mais dos pressupostos que orientam o fazer 

educativo para adultos, os quais almejam a melhoria das condições de sua qualidade de 

vida. 

Um quesito ulterior constituinte da metodologia da educação de adultos é a 

busca da autonomia dos alunos, presente nos objetivos gerais do programa destinado aos 

encarcerados. “Propiciar o desenvolvimento da autonomia, sensibilidade, participação e 

consciência crítica a todos os envolvidos no programa de educação” (RUSCHE, 1995: 

28). 

A observação dos aspectos metodológicos que envolvem o estabelecimento 

de vínculos de confiança, o diálogo, a partir dos quais emerge a proposta curricular, 

atribuindo-lhe significado para os alunos, engendram a finalidade de dotar os educandos de 

relativa autonomia de pensamento e ação. 

O educador de adultos caracteriza-se enquanto um instrumento para ajudar o 

aluno a construir e estabelecer caminhos e direções. “Quando o educador consegue com 

que o educando se coloque no caminho dele mesmo, se descubra com as suas limitações, 

ele vai caminhar sozinho. O educador de adultos é uma espécie de presença ausente: ele 

está presente, incentivando, mas sabe se retirar na hora certa, para o outro conseguir 

assumir” (GADOTTI, 1993: 130). 

A observação deste aspecto metodológico adquire importância fundamental 

na educação no interior das prisões, no sentido de diferenciá-la da técnica penitenciária. 

“Rituais e normas institucionais – sujeição a horários, a posturas, a normas violentas de 

convivência nas relações intersubjetivas – acentuam a incapacidade de lidar 

autonomamente com a própria vida, liberando, em contrapartida, desejos de dependência 

e passividade, aliados à incontida agressividade, que tornam os tutelados pelas prisões 

seres inabilitados para a retomada de seus direitos civis em liberdade. Por outro lado, 

esses mesmos rituais e normas institucionais reforçam os laços de dependência e 

passividade constituídos nas prisões, estimulando dessa forma a reincidência criminal e, 
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por essa via, fazendo com que a única existência possível seja a do intramuros 

institucional” (ADORNO, 1991b: 75). 

A autonomia, portanto, é primordial enquanto possibilidade para o aluno 

preso desvencilhar-se das malhas da delinqüência, cuja construção é desencadeada no 

interior mesmo das prisões, conforme demonstrado no capítulo II, e que atribui ao 

indivíduo que cumpriu pena de reclusão, a marca indelével da instituição – “preso um dia, 

preso a toda vida” (CASTRO et alii, 1984: 110).  

Com a nítida orientação de preservar a ordem e a disciplina, a organização 

penitenciária elege como forma eficaz, submeter o recluso e cercear quaisquer 

possibilidades para o exercício de sua autonomia (THOMPSON, 1976). 

Respeitar e valorizar os conhecimentos dos alunos, buscando sua 

socialização, compreensão e ampliação coletivas do saber; respeitar e valorizar, igualmente, 

o exercício de pensar, elaborando  e apontando hipóteses frente aos problemas, rumo à 

construção coletiva de explicações; rever sua história pessoal, engendrando o contexto 

histórico – cultural, social e político – tornado-se parte de uma comunidade e da sociedade 

em geral; apresentar-se e colocar-se diante de si próprio, recordando, percebendo e 

projetando a própria vida: são procedimentos absolutamente compatíveis com a educação 

escolar e que contribuem para o exercício e a construção da autonomia dos sujeitos, de 

forma a possibilitar sua preservação à subjugação do sistema social da prisão, do mundo do 

crime, contribuindo para romper o ciclo de construção da delinqüência. 

Para finalizar este tópico referente à metodologia, selecionei dois episódios, 

dentre muitos, que ocorreram ao longo do meu exercício profissional como integrante da 

equipe de coordenação do programa de educação. De forma inequívoca, eles ilustram como 

o trabalho pedagógico, mesmo com ações por vezes sutis ou ingênuas, podem inserir a 

escola aos preceitos da cultura organizacional das prisões. E, ao contrário, observando-se o 

mesmo caráter singelo, podem contribuir para a formação dos encarcerados enquanto 

sujeitos, que compreendem, agem e projetam a própria história, individual e coletiva. 

O primeiro deles ocorreu há alguns anos na Casa de Detenção – SP e 

chamou a atenção pelo irromper da cultura  prisional na escola. O fato aconteceu na 

realização de uma seleção de monitores presos, conforme procedimentos já descritos.  

Eram cerca de vinte candidatos que, num primeiro momento, realizavam 

prova escrita e, posteriormente, eram entrevistados por mim. À época encontrava-me numa 

tentativa vã de abandonar o vício do cigarro. Não fumava havia três dias. No decorrer das 



 
 

 155 

entrevistas, após mais de duas horas de trabalho, um candidato, alegando nervosismo com o 

processo seletivo, solicitou que lhe concedesse a permissão para fumar. Hesitei num 

primeiro momento, mas acabei por concordar. Não resistindo, cometi uma falha e solicitei 

que me concedesse um cigarro. Ele prontamente atendeu meu pedido e, ao término da 

entrevista, me cumprimentou efusivamente, deixando o local bastante satisfeito e 

sorridente.  

A pesquisa “A Prisão sob a Ótica de seus Protagonistas – Itinerário de uma 

Pesquisa” (ADORNO, 1991a) ainda não havia sido publicada. Do contrário, poderia ter 

percebido as tramas internas das prisões, nas quais acabara de me envolver. “ ‘Ah, 

finalmente a USP resolveu vir até aqui e conhecer nossas condições de vida’. Em seguida, 

teceu elogios rasgados à universidade, ao saber e à ciência, em clara preocupação em se 

diferenciar da massa carcerária. Em outra oportunidade, tentou ‘comprar’ uma das 

entrevistadoras. Ofereceu-lhe pãezinhos quentes, subtraídos da cozinha onde trabalhava. 

Experiente, a entrevistadora recusou-os sob a alegação que se encontrava sob dieta 

alimentar em virtude de orientação médica. Caso não aceitasse, o relacionamento poderia 

ser perturbado, comprometendo o prosseguimento das entrevistas. Caso aceitasse, estaria 

se envolvendo na trama interna, mormente porque se tornaria cúmplice do ‘furto’ dos 

pãezinhos, reconhecidamente uma infração às normas regimentais. Era preciso dizer não, 

porém com um argumento irrefutável” (ADORNO, 1991a: 33 - 34). No caso em que fui 

protagonista, o agravo é ainda maior, observando-se que o cigarro corporifica-se em moeda 

no interior das prisões. 

Não obstante meu estranhamento, releguei o fato e prossegui com os 

trabalhos. Os eventos que se seguiram possibilitaram vislumbrar a intensidade do gesto. Ao 

final daquela jornada, nunca havia fumado tanto, ainda mais durante uma tentativa de 

renunciar ao vício. A cada entrevista, o candidato já vinha com o cigarro em mãos para me 

oferecer. Detalhe interessante é que nem todos que me traziam a oferta eram fumantes. Eis 

a inadequação: ingenuamente adentrei na malha de relações do cárcere, onde oportunidades 

são compradas e negociadas ininterruptamente. Fui obrigado a cancelar todo o processo de 

seleção, sob o risco de ter “vendido” uma colocação e não tê-la entregue. 

O outro episódio segue, contudo, uma direção contrária, qual seja, a de 

desvincular a ação educativa dos procedimentos, normas e valores da organização 

penitenciária. Ocorreu por volta de 1995, após disseminarem-se pela Rede COESPE, a 

contratação de pessoas presas para o exercício docente. Estava reunido com quatro 
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monitores presos, analisando e discutindo os processos de ensino e aprendizagem. Estas 

reuniões eram mensais e, normalmente, ultrapassavam quatro horas de duração. 

Discorrendo sobre dado assunto referente ao tema, percebi um olhar fixo por parte de um 

dos componentes do corpo docente. Interrompi e perguntei o que estava acontecendo, por 

que me fitar daquele jeito. O educador balançou a cabeça contrariado e disse que ali, na 

escola, entre eles e eu, a “coisa” era diferente do restante da prisão, onde os assuntos 

extenuantes entre a população encarcerada, era o mundo do crime. E que, portanto, possuía 

sérias dúvidas acerca da validade daquela conversa. Este passou a ser o tema, não só do 

restante da reunião, como dos demais encontros. A orientação dos trabalhos, assim, foi 

pautada pela indagação primeira de o que fazer e de como deveríamos agir para constituir a 

escola enquanto um espaço diferenciado do mundo do crime. E, posteriormente, como 

difundir estas diferenças para as demais esferas da vida prisional. 

Logo de início, os educadores solicitaram e obtiveram guarda-pó para o 

momento em que estavam na escola. Nas aulas, passaram a questionar e problematizar os 

assuntos presentes em conversas paralelas, coletivizando sua discussão, ao invés de ignorá-

los ou de simplesmente pedir silêncio. A partir desta estratégia, constitui-se um eixo para os 

trabalhos: as condições insalubres da instituição. Dessa forma, reorganizamos todo o 

planejamento das aulas de Ciências, direcionando-o para análise destas condições e as 

possibilidades concretas que se apresentavam para sua melhoria. O tema difundiu-se pelo 

pátio. Organizaram-se rotinas diferenciadas para limpeza das celas e pavilhões. Um dos 

educadores passou a organizar e coordenar atividades e exercícios físicos no próprio pátio. 

Instrumentos improvisados, como cabo de vassouras e sacos cheios de água, eram usados 

como halteres. Institui-se uma rotina diária para o desenvolvimento de tais práticas, com 

divisão em turmas de participantes, distribuídas em horários e com uma procura crescente 

por parte da comunidade carcerária.  

Os exemplos são inúmeros. Selecionei estes dois casos a fim de ilustrar 

possibilidades e contradições da educação escolar no sistema penal, observando-se a 

intenção de contribuir para a preservação dos sujeitos e romper o ciclo da delinqüência, 

uma vez que: “A resistência prisioneira ao controle carcerário (...) é muito mais forte e 

presente que seu raro registro na literatura faz supor(...). As pessoas presas conseguem 

manter a identidade, os valores de origem e grupais, a perspectiva de vida e liberdade, a 

despeito das longas condenações e de todos os fortes e rigorosos meios de controle e 

sujeição utilizados pela instituição penitenciária” (ROCHA, 1994: 3). E, dessa forma, 
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afirmar “uma educação que não descuide da vocação ontológica do homem, a de ser 

sujeito” (FREIRE, 1979: 66).  
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IV 

 

O CENTRO DE OBSERVAÇÃO CRIMINOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

“Por que todos nós, presos, temos que passar por exames? 

Afinal, a maioria estuda, trabalha, não tem má conduta e não se 

envolve em contravenções. Na minha opinião, os funcionários 

teriam mais a falar sobre nosso comportamento (coisa que não 

acontece), pois quem deve saber se estamos reabilitados são os 

professores e os encarregados do setor que trabalhamos. 

Agora, como que em uma hora de conversa com a gente, a CTC 

pode saber se estamos reabilitados ou não?” 

 

Pessoa cumprindo pena de reclusão no COC 
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1. Introdução 

 

 

O aprimoramento da coleta de dados para a investigação acerca das 

possibilidades e contradições da inserção da educação escolar nos programas de 

reabilitação dos indivíduos punidos, ocorreu no Centro de Observação Criminológica 

(COC), localizado no complexo do Carandiru – São Paulo. 

A opção por pesquisar esta unidade prisional justifica-se principalmente 

pelos procedimentos e atividades que nela tomam corpo, em detrimento dos aspectos 

institucionais que caracterizam sua organização no sistema penal do Estado. 

Institucionalmente, o COC ocupa dupla posição: realização de exames 

criminológicos (que lhe atribui um caráter provisório) e cumprimento da pena de reclusão 

em regime fechado.  

Os exames são destinados a todos os indivíduos condenados pela Justiça, no 

início mesmo da sentença, a fim de que se processem as adequadas condições para sua 

classificação e a individualização da pena, conforme procedimentos descritos no capítulo 

II. Não obstante esta determinação prevista na Lei de Execução Penal (Artigo 8º “caput”) e 

regulamentada no Decreto 43.277 (D.O.E., 04/07/1998), este desígnio raramente é 

observado, devido ao grande fluxo de movimentação de presos na Rede COESPE, cuja 

média anual de inclusões ultrapassa o patamar de 25 mil pessoas, sendo as exclusões cerca 

de 17 mil (SAP – COESPE – DCEP, 2000). 

A transitoriedade acarreta conseqüências ulteriores ao COC, concorrendo 

para que sua feição não seja claramente delineada no sistema penitenciário. Dessa forma, 

acontecimentos na FEBEM (Fundação do Bem-Estar do Menor), tais como rebeliões e 

motins desencadeados em série na metade do ano 2000, acarretaram a transferência de 

cerca de 120 jovens e adolescentes entre 18 e 21 anos para suas dependências, por um 

período médio de seis meses. Do mesmo modo, problemas verificados em outras unidades, 

envolvendo determinados prisioneiros, igualmente são resolvidos com remoção destes para 

o COC. Além disso, seu corpo técnico tem sido deslocado para outros estabelecimentos 

penais, principalmente os recém-inaugurados, Distritos e Cadeiões, a fim de procederem a 

realização dos exames, não obstante ser o inverso – remoção dos indivíduos para o Centro 

– a forma preponderante. 
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Simultaneamente, considerando-se o mesmo Decreto, o COC é destinado ao 

cumprimento de pena de reclusão em regime fechado pelos condenados do sexo masculino. 

Uma característica peculiar de sua população carcerária é a de ser composta, em parte, por 

condenados cujos crimes não são aceitos pelos prisioneiros das demais unidades, ensejando 

vinganças e, portanto, ameaça à integridade física e moral daqueles, caso de ex-policiais 

militares, agentes de segurança penitenciária e justiceiros
1
. 

A distinção do COC engendra diferenças em seu organograma, 

contemplando um Núcleo exclusivamente destinado à observação criminológica, caso 

único em todo o sistema penal. Sua estrutura observa a seguinte composição: “a) Diretoria 

do Núcleo; b) Equipes Interdisciplinares de Observação” (cada uma contando com 

psiquiatra, psicólogo, advogado e assistente social); “c) Equipe de Atividades Gerais” 

(D.O.E., 04/07/1998: 4). A incumbência deste Núcleo recai quase que exclusivamente na 

realização dos exames criminológicos, seja para encaminhá-lo às demais unidades ou em 

sua própria população.  

No sistema penal paulista, os referidos exames são realizados por um órgão 

colegiado, descrito no capítulo II, denominado Comissão Técnica de Classificação (CTC). 

Seus procedimentos e  resultados demonstram um engajamento às prerrogativas da 

disciplina e da ordem interna dos estabelecimentos, prioridades da gestão penitenciária. 

Esta constatação é decorrente do meu exercício profissional na atividade de 

educação ao longo de dez anos, o qual, durante certo tempo, ocorreu simultaneamente aos 

estudos de Pós-Graduação. Minhas atribuições proporcionaram o conhecimento de 50 

estabelecimentos penitenciários, dentre os 61 que compõem a Rede COESPE (SAP, 2000). 

As inquietações e questionamentos acerca do programa de educação nas 

prisões, motores desta dissertação, orientaram uma observação mais atenta no que respeita 

à organização das CTC nas unidades, buscando a compreensão de seus critérios e 

procedimentos. Invariavelmente, a primazia incidia na adaptação dos indivíduos punidos às 

normas, procedimentos e valores carcerários. Amiúde, os diretores preconizavam à 

população carcerária que a complacência às regras da “Casa” e, por conseguinte, uma boa 

conduta carcerária, fatalmente acarretariam a concessão de benefícios, observando-se 

apenas os prazos legais para sua solicitação. 

                                                      
 
1 Denominação atribuída àqueles que foram condenados por matarem, normalmente em série, pessoas que praticaram 

delitos. 
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Esta verificação encontra respaldo nas investigações acerca da questão 

prisional, cujo percurso de pesquisa está relativamente consolidado no cenário brasileiro. 

Recorrente nestes estudos é a indicação da prisão como um dos componentes do circuito de 

construção e solidificação da delinqüência (THOMPSON, 1976; RAMALHO, 1979; 

CASTRO et alii, 1984; COELHO, 1987; FISCHER e ABREU, 1987; ADORNO, 

1991a;  ROCHA, 1994.). 

Dessa forma, procurei simultaneamente incluir minha pesquisa neste 

percurso e apresentar alternativas ao processo de construção da delinqüência desencadeado 

pela operação carcerária. Esta orientação, direta e fatalmente, remete aos trabalhos da 

Comissão Técnica de Classificação, cuja incumbência é derradeira no que tange à avaliação 

da reabilitação dos indivíduos condenados que, no limite, tende a considerá-la sinônimo de 

adaptação ao cárcere, basilar para a transformação dos infratores em delinqüentes, 

conforme análise apresentada no capítulo II. 

Este desígnio materializou-se na busca de Comissões que observassem 

critérios relativamente autônomos da gestão penitenciária, ocorrida durante meu exercício 

profissional e, posteriormente, para a elaboração da dissertação.  

Este foi um dos motivos pela opção em aprimorar a coleta de dados no COC, 

mesmo considerando a dupla posição que observa na Rede COESPE. Neste local, a 

Comissão Técnica de Classificação é uma espécie de poder paralelo e impenetrável, cujos 

procedimentos mantém-se autônomos frente à gestão penitenciária. A justificativa da 

diretoria e do corpo técnico que a compõe incorre na necessidade de se avaliar 

exclusivamente a reabilitação dos encarcerados para a concessão dos benefícios, em 

detrimento da sua mera adaptação às normas e rigores disciplinares do cárcere. 

O grupo técnico de observação da unidade possui absoluta convicção dos 

resultados obtidos na avaliação acerca da reabilitação dos indivíduos punidos, 

fundamentada no cabedal teórico-metodológico da psiquiatria, da psicologia e do serviço 

social, relegando a um segundo plano aquelas advindas das demais esferas da vida 

prisional: segurança e disciplina, educação e trabalho. 

Esta autonomia contribui, de certa forma, para acometer um dos 

fundamentos da gestão penitenciária. Trata-se da distribuição de castigos e privilégios, cujo 

aspecto central é a inclusão da liberdade futura dos indivíduos em suas prerrogativas, 

conforme demonstrado ao longo desta dissertação. De forma alguma, contudo, a conduta 
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disciplinar dos indivíduos está ausente da sua avaliação. Antes, configura-se insuficiente 

para afiançar os benefícios que pleiteara. 

Este fator culmina na consideração de que os critérios  da Comissão Técnica 

de Classificação do Centro de Observação Criminológica são os mais rígidos do sistema 

penal (motivo para o corpo técnico arrogar-se méritos), uma vez que encerra um duplo 

rigor para objetivar a reabilitação dos indivíduos punidos: disciplinar e técnico-científico, 

enquanto que, nas demais unidades, há uma prevalência dos aspectos disciplinares. De tal 

maneira que o Poder Judiciário, ao colocar em questão resultados de alguns laudos 

realizados pelas Comissões de outras unidades da Rede COESPE, procede a solicitação de 

novos exames especificadamente no COC. 

Este rigor pode contribuir com minha pesquisa, possibilitando compreender 

a reabilitação não meramente como sinônimo de adaptação ao sistema social da prisão. 

Afora a autonomia da CTC referente à gestão penitenciária, outro motivo 

que contribuiu com a opção por aprimorar a coleta de dados no COC, foi a organização, 

diversidade e permanência das atividades da área de reabilitação. Nas demais unidades os 

profissionais deste setor convergem suas ações para efetuar os laudos criminológicos. No 

COC, por sua vez, a designação de um Núcleo específico com esta atribuição, proporciona 

maiores possibilidades para o Núcleo de Reabilitação desenvolver e acompanhar 

programas considerados “reeducativos”, aglutinados nas áreas social, psicológica, cultural e 

educacional. São eles: a) Grupos de Reabilitação; b) Atendimento individual aos 

encarcerados e aos seus familiares; c) Escola, com ensino fundamental e médio; d) Cultura, 

com atividades de teatro, música e festividades nas datas comemorativas (natal, dias das 

crianças, pais e mães). 

Para organizar, desenvolver e acompanhar estas atividades, o Núcleo de 

Reabilitação observa a seguinte composição: “a) Diretoria do Núcleo; b) Equipe 

Interdisciplinar de Reabilitação” (psicólogos e assistentes sociais) “c) Equipe de 

Educação; d) Equipe de Atividades Gerais” (D.O.E., 04/07/1998: 4).  

Característica diferenciada do setor de reabilitação do COC, se comparada à 

Rede COESPE, é a de mobilizar organizações externas à unidade para o desenvolvimento 

de atividades. Destaca-se, primeiramente, a Universidade Livre de Música (ULM), que 

cede um maestro para coordenar os cursos de música – canto, coral e violão. E, ainda, a 

Faculdade Paulistana que, considerando os estágios obrigatórios para a conclusão do curso 

de psicologia, disponibilizou uma supervisão especificamente destinada ao 
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estabelecimento. A cada ano, um grupo de alunos realiza trabalhos de caráter 

psicoterapêutico com os encarcerados. Cumpre ressaltar, também, a participação de uma 

Organização Não-Governamental – História do Presente – que colaborou com a produção e 

montagem de uma peça teatral na unidade. 

Afora os Núcleos de Observação Criminológica e de Reabilitação, o 

organograma do Centro de Observação Criminológica, apresenta a seguinte composição: 

Núcleo de Atendimento de Saúde, Núcleo de Segurança e Disciplina, Núcleo de 

Qualificação Profissional e Produção, Núcleo Administrativo e Núcleo de Pessoal. Todos 

observam o mesmo nível hierárquico, subordinados à Divisão Técnica (Diretoria Geral), de 

forma análoga às demais unidades dos sistema penal paulista (D.O.E., 04/07/1998).  

Esta conjunção de fatores, que envolvem a autonomia da Comissão Técnica 

de Classificação, a diversidade e sedimentação dos trabalhos da área de reabilitação, tornou 

o COC, dentre as unidades da Rede COESPE, o local adequado para o aprimoramento da 

coleta de dados. Estes aspectos adquirem tal preponderância para o tema da pesquisa que 

permite desconsiderar o fato da unidade não possuir claramente delineada sua posição 

institucional no conjunto do sistema penitenciário. 
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2. Uma Nota sobre o Método 

 

 

O título do tópico remete à notável e clássica publicação sobre as prisões: 

“The Society of Captives: a Study of a Maximum Prision”, de Gresham Sykes (1999). 

Esta designação não é fortuita. Antes, repousa na orientação do método de 

pesquisa desencadeado pelo autor, para efetivar a realização do estudo na sociedade dos 

cativos. “The data for this study were gathered from a variety of sources, the most 

important of which were as follows: a) official publication sand reports of the Department 

of Institutions and Agencies for the State of New Jersey; b) regulations, standard operating 

procedures, monthly reports, and similar material issued by the Trenton Priso; c) 

individual files for the members of the inmate population, containing a case history for 

each prisoner; d) tape-recorded interviews with inmates; e) questionnaires; concerning the 

behavior of a random sample of 200 prisoners – both in terms of inmate with inmate and 

inmate with guard – the information being supplied by each prisoner’s Wing guard and 

Shop officer; f) personal observation; and g) informal interviews with senior officials, 

guards, and inmates” (SYKES, 1999: 135). 

Afora observar a orientação metodológica para o aprimoramento da coleta 

de dados na instituição penal, um processo análogo foi desencadeado para efetivar toda a 

pesquisa acerca da prisão. Foram arroladas variadas fontes de informações concernentes ao 

tema, particularmente ao programa de educação e ao COC, conforme segue: a) publicações 

oficiais dos órgãos da organização penitenciária; b) planejamentos e relatórios das 

atividades; c) arquivos e documentação da SAP, da ACADEPEN e da FUNAP; d) 

documentação dos encarcerados – prontuários criminológicos – nos arquivos do Centro de 

Observação Criminológica; e) registro dos diálogos com o corpo funcional e dirigente da 

instituição; f) questionários aplicados aos 95 alunos matriculados na unidade; g) observação 

pessoal; h) conversas informais com todos os segmentos da unidade – população carcerária, 

funcionários e dirigentes. Este processo de investigação foi precedido da análise da 

literatura pertinente ao tema que, como afirmei anteriormente, apresenta um percurso 

consolidado de pesquisa no cenário brasileiro, observando-se a nítida intenção de inserir a 

dissertação nessa trajetória.  
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Nos processos que foram desencadeados para a investigação na instituição 

penal, certos aspectos requerem algumas ponderações, a saber: os critérios de seleção dos 

prontuários dos encarcerados para se proceder a coleta de dados, as entrevistas realizadas 

com o corpo funcional e dirigente e, por último, os questionários aplicados aos alunos. 

A seleção dos prontuários criminológicos observou critérios que declinam a 

construção de uma amostra propriamente. A escolha fundamentou-se na abrangência dos 

procedimentos aos quais os encarcerados já haviam sido submetidos: inclusão (ou “prova”), 

observação criminológica e os exames da Comissão Técnica de Classificação – que 

posteriormente serão mais detidamente apresentados, de forma a possibilitar a coleta de 

dados referente à totalidade dos quesitos que constituem a avaliação acerca da reabilitação 

dos condenados. Todos os prisioneiros nestas condições tiveram seus prontuários arrolados 

como objeto de análise. Dessa forma, do total de 220 presos que no momento mesmo da 

seleção estavam no COC, 107 constituíram o universo para a coleta de dados. Destes, 7 

prontuários não foram disponibilizados, uma vez que os prisioneiros estavam realizando os 

exames e os resultados não eram finais, por conseguinte, não oficiais, possuindo o caráter 

sigiloso, cujo manuseio é permitido somente aos membros da Comissão. 

As entrevistas foram realizadas com 25 profissionais, envolvendo as áreas de 

Observação Criminológica – 06 pessoas; Reabilitação – 17 pessoas, sendo 8 educadores e 

Segurança – 02 agentes. Foram caracterizadas em forma de diálogos, nos quais um roteiro 

previamente organizado apenas norteou certos aspectos a serem abordados. Preteriu-se, 

portanto, a fórmula de perguntas e repostas, procurando destituir o mero cumprimento de 

uma solicitação do corpo dirigente da unidade, que formalmente autorizou  a realização da 

pesquisa, com a anuência dos procedimentos que lhes são inerentes. A estratégia do diálogo 

possibilitou uma comunicação menos superficial, abdicando-se das prescrições 

convencionais estabelecidas para este tipo de situação. O sentido destas ações é o de 

enveredar mais profundamente nos procedimentos pertinentes a cada área, seus meandros e 

subterrâneos, observando-se uma característica indelével da organização e suas formas de 

gestão: a impenetrabilidade, conforme mencionado no capítulo I. 

Invariavelmente, estas entrevistas eram precedidos de uma explicação de 

motivos: apresentava o Relatório Geral para Exame de Qualificação, no qual constavam a 

versão preliminar de dois capítulos da dissertação, a proposta para coleta de dados e o 

registro do percurso desenvolvido no Programa de Pós-Graduação, colocando-me à 

disposição para quaisquer perguntas. O diálogo decorria desta introdução, sem a 
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necessidade de estabelecer um marco inicial, conduzindo-se para os assuntos que procurava 

compreender.  

Para finalizar o trabalho na unidade, foram aplicados questionários a todos 

os alunos presos da escola do Centro de Observação Criminológica, com o intuito de 

investigar a percepção destes em relação à escola e às demais esferas da vida prisional. 

Cumpre ressaltar que, mediante a ausência de vínculos com os presos do 

local, as informações do questionário corriam o sério risco de apresentarem-se vazias de 

sentido, face às questões que buscava investigar, mesmo com explicações sobre as 

finalidades da pesquisa e a não necessidade de identificação. Esta característica é comum a 

uma população submetida ininterruptamente a testes e entrevistas direcionadas à avaliação 

de sua conduta, constituindo dados que orientam decisões sobre sua vida, presente e futura. 

Observando-se esta característica peculiar dos trabalhos com questionários 

em populações confinadas, optei por solicitar a determinados educadores a aplicação dos 

questionários. Afora a disposição para efetivá-la, houve uma concordância com as ressalvas 

de que minha ausência de vínculos com os alunos poderia prejudicar e interferir nas 

respostas. Ressalte-se que possuía ligações e uma relação de confiança com o quadro 

docente, decorrentes do trabalho que desenvolvi na FUNAP. 

Dessa forma, apresentei as questões e estabelecemos os adequados 

procedimentos para sua aplicação, quais sejam: a explicação dos motivos do questionário, a 

distribuição dos instrumentais, a leitura pelo professor das questões e espaço para dirimir 

dúvidas que, por ventura, surgissem. Deve-se salientar que os alunos  matriculados na 

Alfabetização I não apresentavam condições para responder por escrito às questões. Nestes 

casos, o professor individualmente lia as cada uma das perguntas e registrava as respostas. 

Todo esse cuidado e a escolha desses procedimentos mostraram-se 

pertinentes, pois possibilitaram que os professores estendessem à pesquisa o vínculo e o 

prestígio que possuem frente aos alunos, a partir dos quais puderam ser obtidas respostas 

pouco mais condizentes com o pensamento mesmo daquelas pessoas, suprimindo o temor 

das avaliações de qualquer ordem e, por conseguinte, a necessidade de mostrarem-se 

adequados aos padrões da gestão penitenciária. 
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3. A Gestão Penitenciária do Centro de Observação 

Criminológica – Procedimentos, Programas e Atividades 

 

 

O Centro de Observação Criminológica possui características que o 

diferenciam na Rede COESPE, afora sua posição institucional. A primeira, conforme já 

citada, incide, indubitavelmente, na distinção de parte de sua população (a que está 

localizada no 4º raio
2
) composta, principalmente, por ex-policiais militares, ex-agentes de 

segurança penitenciária e justiceiros. Em suas dependências apresentam-se, ainda, ex-

juízes, médicos, advogados e determinados indivíduos que, em virtude de seus crimes, 

alcançaram certa projeção na mídia. Em outros termos, condenados que se distingam do 

perfil mesmo da população carcerária: pessoas pobres (ROCHA, 1994) e condenados por 

crimes contra o patrimônio – 80,4% (BRASIL, 1997) que, nesta unidade, estão dispostos 

nos outros dois raios (ou pavilhões). 

O COC constitui-se no menor estabelecimento penitenciário da Rede 

COESPE. As unidades apresentam uma população carcerária que gira em torno de 800 a 

1.200 presos, conforme descrito no capítulo I, excetuando-se a Casa de Detenção – SP, com 

mais de 7 mil homens e a Penitenciária do Estado, cuja população ultrapassa os 2 mil. No 

COC, a média da população interna é de 200 pessoas. 

O Centro de Observação Criminológica, mediante a pesquisa efetuada, difere 

também em suas formas de gestão. Neste estabelecimento a participação da população 

carcerária na organização e gerenciamento da unidade é infinitamente menor se comparada 

ao restante. Conforme relato de um monitor preso, a gestão do COC é domínio do corpo 

dirigente. “Aqui é diferente. Quem manda é a direção (...). Não é igual a outros presídios, 

onde quem manda são os presos”. 

Estabelece-se uma rede de comunicação com certos indivíduos punidos que 

detém informações e é respeitado pela massa encarcerada, de forma a orientar as tomadas 

de decisão. No entanto, o caráter é propriamente de consulta, a fim de se obter informações 

sobre possíveis reações da população ou mesmo a confirmação de boatos sobre fugas ou 

                                                      
 
2
 No C.O.C. as celas estão dispostas em quatro raios, sendo que o Raio 2 está desativado em virtude de 

rebeliões em série provocadas pelos jovens e adolescentes oriundos da FEBEM em julho de 2000 que 
destruíram integralmente suas instalações. 
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ações que contrariem os regulamentos internos e à própria lei, tais como porte e consumo 

de drogas ilícitas, confecção e posse das chamadas “armas brancas” (estiletes e facas), 

comércio com muita intensidade entre determinados presos que acarretam dívidas 

relativamente vultuosas e, por sua vez, a perturbação à ordem interna no momento dos 

acertos ou prorrogações de prazos. 

Ainda segundo os presos, o Centro é lugar para “tirar cadeia sossegado”. 

Jargão normalmente utilizado para designar aquelas pessoas que não querem estabelecer 

grande envolvimento com  mundo do crime e suas práticas, que almejam cumprir a pena 

com maior brevidade possível – condição que se adquire ao observar uma conduta 

conforme as regras da “Casa” e a remição de pena proporcionada pelo trabalho.  

A capacidade física do COC propicia este controle  maior, indubitavelmente, 

não permitindo que a “a cadeia fique nas mãos dos presos” – outra frase recorrente na 

unidade, tanto por parte da população encarcerada, quanto funcional e dirigente. 

No momento de chegada ao COC, o indivíduo permanece em local separado 

por cerca de trinta dias. Ambos, período e espaço, são denominados de inclusão, também 

conhecido por “prova”. A finalidade recai na transmissão das regras e procedimentos da 

“Casa” e na realização da observação criminológica. Posteriormente segue para os raios, 

onde estão dispostas as celas.  

Este procedimento, segundo a diretoria de observação, constitui-se em um 

mecanismo para a individualização da pena, traçando o perfil do indivíduo, principalmente 

suas condições sociais e jurídicas, fornecendo os elementos necessários para o 

cumprimento mesmo da sentença e não para a obtenção de benefícios. Na linguagem 

utilizada pelo corpo técnico, um “prognóstico”, não um “diagnóstico”. 

A orientação para o cumprimento da pena implica na participação de todos 

os segmentos do estabelecimento. Os presos são reunidos em pequenos grupos, aos quais 

são apresentadas as atividades e os programas que a unidade dispõe e uma clara orientação 

de que devem ocupar-se no maior tempo possível. Materializa-se a assertiva de que 

“cabeça vazia, oficina do diabo” (COELHO, 1987: 11). Segundo o corpo dirigente, este 

procedimento possui o efeito de demonstrar seriedade e respeito para com o condenado. 

São apresentadas as formas pela qual deve pautar sua conduta, invariavelmente pelas regras 

e normas do COC. Um aspecto abordado neste momento de inclusão, é o funcionamento do 

sistema penal como um todo, pois, segundo o corpo dirigente, os presos mostram-se 

totalmente desinformados acerca dessa organização. 
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Concernente aos programas e atividades, o grande problema do Centro, 

assim como dos demais estabelecimentos, é a reduzida oferta de trabalho que oferece à sua 

população. Agrava esta situação o fato de que o COC, por não ter sido concebido para o 

cumprimento da pena, sequer possui espaços adequados à implantação de oficinas de 

trabalho. A alternativa foi improvisá-las em pequenos locais, os quais são divididos com 

outras atividades, por exemplo, o teatro e a música. São quatro empresas instaladas na 

unidade, que empregam 75 pessoas, sendo: Imel –10 trabalhadores presos; Fábrica de 

Sapatilhas – 19; Vitrolar – 07; Polietil – 39.  Além destes, são 50 encarcerados que 

trabalham nos serviços da casa: faxina, cozinha, manutenção e burocracia, totalizando 125 

pessoas.  

Não obstante ao fato da unidade ter sido projetada para a realização de 

exames, que lhe atribui um caráter transitório, este desígnio praticamente não foi observado 

desde sua criação, em 1984, sob a denominação de Instituto de Criminologia e Triagem. A 

alteração para Centro de Observação Criminológica ocorreu em 1986, sem que, contudo, 

fossem modificadas suas finalidades (D.O.E., 10/05/1986). 

À época de sua constituição, a principal incumbência do Centro era realizar 

exames para inclusão dos indivíduos logo que condenados pela Justiça, encaminhando-os 

às demais unidades, conforme prognóstico de periculosidade e indicação do regime, semi-

aberto ou fechado. “O Centro de Observação Criminológica tem por objetivos: I- Propor a 

destinação dos sentenciados do sexo masculino aos estabelecimentos penais que melhor se 

adaptem às suas peculiaridades, mediante adequado exame criminológico; II- realizar, em 

caráter supletivo, outras perícias criminais previstas na legislação penal; III- promover a 

realização de pesquisas criminológicas em consonância com o disposto no parágrafo único 

do artigo 96 da Lei Federal n.º 7210, de 11 de julho de 1984” (D.O.E., 10/05/1986). 

Ressalta-se que, conforme assevera  o corpo dirigente, as orientações da observação 

criminológica não eram cumpridas e, assim que realizada, seus resultados seguiam para a  

COESPE,  que encaminhava o indivíduo para onde houvesse vaga.  

Conforme o Decreto, incumbe-se ainda ao COC a realização dos exames 

“em caráter supletivo”, respondendo a duas condições: a primeira, destinada aos 

condenados que estão cumprindo pena de reclusão em locais que não dispõem de equipes 

de observação criminológica (Distritos Policiais, cadeiões e estabelecimentos penitenciários 

recém-inaugurados), seja através de diligências do seu corpo técnico ou de remoção dos 

indivíduos para o COC; a Segunda, por solicitação do poder judiciário. 
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Este segundo aspecto, normalmente, é decorrente da rejeição do laudo 

criminológico por parte do Juiz, responsável em última instância pela concessão dos 

benefícios, solicitando a realização de novos exames. Este fato habitualmente ocorre 

quando os resultados da observação são favoráveis à concessão dos benefícios solicitados e 

o indivíduo possui uma extensa vida criminal. Considerando-se que a Comissão Técnica de 

Classificação, na grande maioria das unidades, está definitivamente atrelada aos 

procedimentos de gestão, notadamente enfatizando a disciplina, a não perturbação da 

ordem interna implica na concessão. Nesse sentido, o Poder Judiciário recorre ao COC para 

proceder a novos exames, cujos acordos internos entre os segmentos da vida prisional 

observa menor influência no diagnóstico da reabilitação do apenado.  

Embora o Centro de Observação Criminológica, desde o início, observar o 

cumprimento da pena de reclusão, a despeito de suas atribuições, sua regulamentação 

ocorreu somente em 1998, através do Decreto 43.277 (D.O.E., 03/07/1998), que lhe 

reservou a dupla posição em que atualmente  se encontra: destinado ao cumprimento da 

pena privativa de liberdade em regime fechado e à realização dos exames. 

A partir desta regulamentação, foi instituído no COC um núcleo de 

reabilitação. Afora o trabalho, as atividades e programas com o caráter reeducativo, 

conforme designação apresentada no capítulo II, são vinculadas e desenvolvidas por este 

setor. Com o caráter de permanente são: escola, grupos de reabilitação, atendimento ao 

preso e aos seus familiares, festival anual de música, organização de festividades e esportes, 

seja como recreação ou campeonatos. Observando o mesmo caráter, mas que estão sujeitas 

à participação de outras instituições, encontram-se o teatro e o curso de música. Iniciativas 

são efetuadas com natureza pontual, pois são organizadas considerando a habilidade de 

determinados indivíduos punidos que, a qualquer tempo, podem ser removidos. No ano de 

2000 ocorreram cursos de caligrafia e inglês. Segue-se a apresentação das atividades do 

Núcleo.  

Primeiramente, os Grupos de Reabilitação. São seis técnicos do Núcleo que, 

em duplas compostas por uma assistente social e uma psicóloga,  coordenam estas 

atividades. Totalizam seis profissionais, sendo três em cada especialização. 

O início destes trabalhos remetem há seis anos. No período anterior a 1998, 

eram vinculadas ao Núcleo de Observação Criminológica. Seu caráter, conforme 

depoimento das coordenadoras, é de reflexão, relegando-se às finalidades propriamente 

psicoterapêuticas. A participação dos encarcerados é voluntária, ou melhor, efetivada 
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mediante sua própria iniciativa, observando-se que, conforme assevera o corpo técnico, a 

motivação principal recai na obtenção dos benefícios concedidos mediante os exames da 

Comissão Técnica de Classificação, cujo processo, inexoravelmente, considera sua inclusão 

nos programas oferecidos pela unidade. 

A organização e funcionamento destes trabalhos, observa certas diferenças 

no seu percurso, apresentadas ora como fruto da avaliação dos envolvidos, ora como 

implementação de novas diretrizes do corpo dirigente. Nesse sentido, em certos momentos, 

a duração dos grupos estendeu-se por três, quatro ou seis meses e, até mesmo, por períodos 

indeterminados, considerando-se a avaliação das coordenadoras para seu término. O 

número de participantes sempre esteve em torno de 15 pessoas, assim como a previsão 

semanal para os encontros. 

Atualmente é estipulado uma série de doze encontros realizados 

semanalmente, cada um com a duração de noventa minutos. Ao término desse período, 

ocorre a denominada “devolutiva”, caracterizada, segundo o corpo técnico, como reuniões 

individuais com os participantes e as coordenadoras, onde os aspectos abordados são: os 

sentimentos em relação ao grupo e às discussões; o atendimento das expectativas que 

possuíam; sugestões para o trabalho, continuidade de sua participação em outro grupo; a 

vontade de relatar algo que no momento coletivo não conseguiu ou não foi possível; 

mudanças que foram percebidas na sua participação neste processo; as motivações em 

apresentar certos assuntos para discussão. 

O tema que perpassa o trabalho em todos os grupos, mesmo que de forma 

subjacente, é a cidadania, abrangendo sua conceituação, os direitos e deveres das pessoas 

presas e a reconquista de suas prerrogativas após o cumprimento da sentença. Quanto às 

estratégias, o aspecto comum reside no fato de que os primeiros dois encontros destinam-se 

à investigação das expectativas dos participantes com relação aos trabalhos. 

Nestes dois aspectos – temas e estratégias – certas diferenças foram 

observadas entre as duplas de coordenadoras. Em determinados grupos, são realizadas 

leituras de textos, fábulas, poemas, poesias, letras de música e textos de jornais e revistas, 

das quais decorrem discussão e análise coletiva acerca dos conteúdos. Em outros grupos, os 

próprios participantes apresentam os temas para desencadear a discussão. É comum a 

apresentação de filmes como precursor dos debates.  

Uma das duplas, normalmente no último encontro, convida uma pessoa 

externa à instituição e que possua alguma ligação com os temas abordados, para proceder o 
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encerramento dos trabalhos. No momento da pesquisa fui convidado para organizar um 

debate sobre Educação e Cultura com os participantes que, contudo, não ocorreu antes da 

redação da presente dissertação. 

O objetivo geral dos Grupos de Reabilitação, conforme apresentado pela 

coordenação, é desencadear um processo de reflexão dos indivíduos para que tomem 

consciência de sua situação, possibilitando projetar uma vida não pautada pelo delito. Os 

específicos, aglutinando-se a descrição dos profissionais, são: superar o estigma de 

presidiário, envolvendo-se com processos e vivências  diferenciados do mundo da prisão; 

enriquecer o vocabulário, de forma a se expressar sem o uso excessivo das “gírias da 

cadeia”; possibilitar o acesso à arte e cultura; constituir um grupo, ou seja, “aglutinar as 

pessoas para realização uma tarefa”, conforme definição das coordenadoras. 

A Equipe Interdisciplinar do Núcleo de Reabilitação, afora a coordenação 

dos grupos, realiza atendimentos individuais dos encarcerados. Este trabalho não observa 

nenhum período preestabelecido, ocorrendo tão somente a partir da necessidade e 

solicitação dos próprios sujeitos. Mesmo quando o corpo funcional ou os professores 

observam certas anormalidades no comportamento do preso, tais como oscilação de humor, 

introspeção demasiada, falta de concentração na atividade que está realizando,  a estratégia 

adotada é recomendar que  se solicite atendimento e não encaminhá-lo.  

Excetuando-se estes aspectos, considerados na instituição como subjetivos, 

as solicitações para atendimento são originadas pela necessidade de documentação, 

principalmente Carteira de Identidade (RG), registro dos filhos e de casamento.  

O período de “prova” não é suficiente para que o indivíduo incorpore todas 

as informações relativas ao funcionamento da unidade. O atendimento caracteriza-se, nesse 

sentido, como um procedimento auxiliar desta compreensão, uma vez que esta é a primeira 

providência adotada pelos prisioneiros do COC, independente do caráter da necessidade. 

São solicitações para obtenção de um posto de trabalho, remédios ou de atendimento 

médico, além daquelas relativas ao processo criminal / penal. Estas demandas são 

encaminhadas aos setores pertinentes da unidade, precedida de uma apresentação da 

organização. 

De acordo com o corpo técnico, um pedido presente no atendimento 

individual, é a localização de parentes ou familiares com os quais os prisioneiros perderam 

o contato. Os obstáculos desta demanda são inúmeros, tornando rara sua concretização. 

Destacam-se a imprecisão do endereço ou mesmo seu desconhecimento pelo preso, o 
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excesso de trabalho dos técnicos, cuja ausência no interior da unidade para a empresa 

prejudicaria a rotina de atividades e a inobservância de estrutura institucional para este fim, 

por exemplo, a falta de viaturas. 

Verificam-se as mesmas dificuldades face à necessidade apresentada pelo 

corpo técnico de procurar os familiares dos encarcerados que estão prestes a sair da prisão e 

há tempos não recebem visita. O objetivo, a partir do cabedal metodológico da psicologia e 

do serviço social, é a preparação dessas pessoas para a recepção e acolhimento do indivíduo 

que cumpriu a pena de reclusão. Indicada enquanto proposta pelos profissionais da unidade, 

sua efetivação é igualmente ocasional. 

Ao corpo técnico do Núcleo de Reabilitação, por fim, incumbe o 

atendimento aos familiares e parentes dos encarcerados, quando solicitado, incluindo-se os 

finais de semana, onde o trabalho é organizado na forma de plantão, diponibilizando-se um 

profissional no período de realização das visitas. 

A demanda incide, principalmente, na solicitação de informações acerca do 

“Auxílio Reclusão”. Este benefício é concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS) em forma de pensão aos familiares de pessoas presas que exerciam atividades 

profissionais sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Outras 

necessidades manifestas, conforme os técnicos, são: a formalização de união / separação 

matrimonial com os encarcerados; a obtenção de informações sobre os indivíduos na rotina 

carcerária; a argüição acerca das condições e das oportunidades dispostas pela unidade. 

Segundo uma das técnicas que realiza este trabalho, em detrimento de 

solicitações concretas, muitas vezes, percebe-se que os familiares dos encarcerados 

manifestam a necessidade de um certo “acolhimento”, que se materializa em conversas que 

envolvem desabafos e lamentações.  

Os rituais para entrada dos visitantes na instituição incluem, além do tempo 

de espera numa extensa fila, revistas pessoais minuciosas e verificação de tudo aquilo que 

for entrar na prisão. Os responsáveis pela sua realização experimentam comidas e, 

principalmente, bebidas, para detectar possível adição de álcool; desmantelam os alimentos 

a fim de verificar se no seu interior há algo ilícito.  

Este ritual exaustivo acarreta humilhação e sofrimento das visitas, 

desencadeando um processo de submissão  e extensão da pena do condenado aos seus 

familiares, ensejando uma compreensão acerca da solicitação de atendimento dos 
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psicólogos e assistentes sociais, sem nenhuma reivindicação concreta – a necessidade de 

acolhida referida pela técnica. 

Esse processo se intensifica na medida que os procedimentos para a entrada 

na instituição, por vezes, observam um certo exagero por parte de alguns profissionais, 

conforme relato de um agente de segurança, especialmente ao provar os gêneros 

alimentícios e as bebidas. Decorrente, é o  fato das famílias reparti-los, destinando uma 

parcela exclusivamente aos responsáveis pela revista, com o intuito de preservar, em 

quantidade e qualidade, o que pretende entregar ao preso.  

Esta maneira de proceder tende a enraizar-se na cultura e nas rotinas do 

estabelecimento. Dessa forma, mesmo os funcionários que não costumam cometer aqueles 

excessos, são agraciados com ofertas dos visitantes, imbuídos da convicção de que, assim, 

podem obter um tratamento diferenciado para si e estendê-lo aos seus familiares presos. 

Empreendimento ulterior do Núcleo de Reabilitação é a organização de 

festividades no estabelecimento. Ao menos quatro vezes por ano – natal, dias das crianças, 

das mães e dos pais – os pavilhões e os corredores da unidade são enfeitados, decorados e 

pequenos presentes são preparados, conforme a data, para recepção das famílias e parentes 

dos presos. São utilizados materiais doados e adquiridos pela própria população carcerária. 

Os trabalhos costumam envolver todos os funcionários do Núcleo, incluindo a diretora, os 

professores e a equipe de apoio, responsável pelas tarefas administrativas da área. Em 

certas ocasiões, as festividades contam com a participação de conjuntos musicais e 

apresentações artístico-culturais de pessoas e instituições externas à unidade.  

Um outro evento de grande repercussão, organizado pelo Núcleo de 

Reabilitação, é o festival anual de músicas inéditas. Os encarcerados inscrevem suas 

composições que serão executadas para o público – familiares e convidados. Um júri 

composto com personagens do mundo televisivo, além do  corpo funcional e dirigente, 

responsabiliza-se pela escolha das melhores músicas. Um dos ganhadores do ano de 1999 

chamou a atenção de um produtor musical, proporcionando-lhe a chance de gravar suas 

canções. 

Além do festival, o Centro oferece aos prisioneiros um curso de música, 

envolvendo o ensino de instrumento, sendo violão a maior procura, e coral. O responsável 

pelas atividades é um professor / maestro cedido pela Universidade Livre de Música 

(ULM). As aulas / ensaios ocorrem três vezes por semana. Esta carga horária é 

contabilizada, constituindo-se como parte da jornada que este profissional deve dedicar à 
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universidade. Nas festividades, normalmente ocorrem apresentações do coral formado 

durante o curso. 

No campo propriamente cultural, uma atividade difundida e sedimentada no 

estabelecimento penal é o teatro. O êxito e prestígio obtidos com este trabalho 

ultrapassaram os muros da unidade, fazendo-se presentes em setores da sociedade mais 

ampla, principalmente universidades e instituições vinculadas à arte e à cultura. Sua 

divulgação na mídia impressa e televisiva possibilitou o noticiário acerca da questão 

penitenciária não referente a motins e rebeliões, momentos em que a sociedade e, 

particularmente,  os meios de comunicação, voltam sua atenção para as prisões, conforme 

mencionado no capítulo I. 

O projeto de teatro iniciou-se na unidade há cerca de três anos, envolvendo, 

além do COC, a Secretaria de Estado da Cultura e a FUNAP. 

O objetivo na implantação dos trabalhos era a realização de oficinas com 

jogos dramáticos, por um período compreendido entre três e seis meses, de forma a 

possibilitar o acesso dos encarcerados a esta manifestação artística. De forma alguma, 

portanto, ensejava-se a montagem de uma peça teatral com os participantes, cujo processo 

requer maior tempo de preparação e ensaios. A orientação da Secretaria de Cultura, 

conseqüentemente, era que as oficinas observassem o caráter de alternância entre os 

estabelecimentos penitenciários, proporcionando o atendimento de mais pessoas. 

O responsável pelas atividades acumulava as funções de educador no 

período da manhã, pertencendo aos quadros da FUNAP, e coordenador da oficina teatral no 

período da tarde, vinculado à Secretaria de Cultura. O envolvimento dos participantes e os 

resultados dos trabalhos demonstraram a intensidade do projeto, no que tange aos processos 

educativos, que faz desencadear e como elemento que propaga a excelência da direção do 

COC e da administração penitenciária, cujo esforço, conforme referido anteriormente, é o 

de apresentar a prisão como uma organização racionalmente planejada para proceder à 

transformação dos indivíduos e não meramente punitiva. Dessa forma, mesmo encerrada a 

participação da Secretaria de Cultura, uma vez que as oficinas deveriam ocorrer em outros 

estabelecimentos penais, alternativas foram arroladas para permitir sua continuidade.  

A FUNAP destinou o profissional apenas para o teatro, não obstante sua 

contratação como monitor de educação. A unidade prisional viabilizou o espaço e a 

organização necessários para a atividade, o que envolve disponibilizar os encarcerados para 

participarem dos trabalhos nos horários em que deveriam permanecer nas celas, tendo em 
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vista que o espaço onde ocorre a atividade teatral é o mesmo utilizado pelas empresas. O 

expediente de trabalho estende-se até às 15:30 horas (portanto, somente  a partir desse 

horário é que o local pode ser utilizado para um outro fim). Esta prerrogativa interfere em 

toda a rotina da unidade, tendo em vista que a área de segurança realiza a contagem às 

16:30 horas
3
. Aos participantes do grupo de teatro foi concedida sua permanência fora da 

cela até as 19h30, três dias por semana. A alteração nos processos pertinentes à segurança 

evidenciam a importância conquistada pela atividade. 

No ano de 1999 emergiu da oficina a peça Auto da Compadecida, texto de 

Ariano Suassuna. Após várias apresentações no interior da unidade para familiares e 

convidados, o espetáculo foi encenado num outro estabelecimento penal: a Penitenciaria 

Feminina do Butantã. Os participantes do grupo de teatro, condenados à pena de reclusão 

em regime fechado, saliente-se, foram deslocados para uma outra unidade a fim de realizar 

a apresentação teatral. 

As autoridades penitenciárias demonstram estar sensibilizadas com o projeto 

e com a repercussão que vinha alcançando na mídia, o que tornou possível seu avanço. 

O grupo foi convidado para encenar a peça, não mais em uma unidade 

prisional, mas no TUCA – Teatro da Universidade Católica – SP, caracterizando fato 

inédito por se tratar de regime fechado de segurança máxima. A apresentação foi realizada 

e assistida por mais de mil pessoas, num local cuja capacidade era de 750 lugares. 

Seguiram-se novas apresentações, sendo duas no Teatro Sérgio Cardoso e uma no Teatro 

Castro Mendes, na cidade de Campinas, todos com lotação completa. 

No ano seguinte, em 2000, com um grupo reestruturado de participantes, 

iniciou-se a montagem de outro texto do mesmo autor: A Pena e a Lei. Esta segunda fase 

do projeto de teatro contou com o apoio na produção da Organização Não-Governamental 

História do Presente, mediante recursos obtidos da empresa que fornece alimentação para o 

sistema penitenciário
4
. 

O percurso observado nesta montagem foi o mesmo. Várias apresentações 

no interior da unidade, destinadas à família e convidados, com uma diferença na 

                                                      
 
3
  Procedimento comum em todas as unidades para conferência do número de presos e de sua disposição, no 

qual os internos devem estar trancados na cela. 
 
 
4
 Trata-se da Denadai, fornecedora das famosas “quentinhas” – refeições armazenadas em embalagens de 

alumínio entregues na Casa  de Detenção – SP, Carandiru. No COC, assim como na maioria dos 
estabelecimentos, a alimentação é preparada pelos encarcerados nas dependências da própria unidade. 
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organização da agenda, destinando-se datas específicas à Universidade Mackenzie, à 

Pontifícia Universidade Católica – SP e às autoridades do sistema. 

Posteriormente foi apresentada em duas outras unidades prisionais: 

Penitenciária Feminina do Butantã e Penitenciária Feminina da Capital. Seguiram-se 

apresentações na Universidade São Francisco, bairro do Pari – São Paulo e na Universidade 

de Sorocaba – UNISO. 

A organização de todas as ações do Núcleo de Reabilitação inclui o apoio da 

“Equipe de Atividades Gerais”, considerando o Decreto, 43.277 (D.O.E., 03/071998). Sua 

composição dispõe de dois agentes de segurança e uma pessoa presa.  

Não obstante a presença de dois agentes, apenas um deles observa 

atribuições relativas à segurança e disciplina. Basicamente, sua função é manter a ordem na 

escola, procedendo a entrada e a saída dos alunos e dos participantes das demais atividades, 

garantindo a presença somente daqueles indivíduos que estão realmente participando dos 

trabalhos e o cumprimento dos horários, de forma a não prejudicar os procedimentos de 

outros setores, por exemplo o que realiza a contagem. Os presos passam por revistas 

pessoais antes e após sua participação, efetuada, contudo, pelos profissionais que guardam 

os pavilhões. 

Ao outro agente incumbe a contribuição na organização das atividades do 

núcleo. Sua função, portanto, deixou de ser disciplinar para tornar-se técnica, sendo 

inclusive, o substituto imediato da diretoria em sua ausência, o que pressupõe grau de 

escolaridade superior.  

Uma de suas atribuições, particularmente, reveste-se de elevada importância 

para a organização do Núcleo e para os indivíduos que participam das atividades: a 

elaboração do Relatório de Observação Direta, constituinte do laudo criminológico das 

pessoas presas, cuja composição será mais detidamente apresentada a seguir. 

Este documento é encaminhado à Comissão Técnica de Classificação, 

instância do sistema penal que verifica a reabilitação dos indivíduos punidos, a partir da 

qual emerge a decisão acerca da concessão dos benefícios requeridos. 

O relatório elaborado constitui-se na síntese das informações dos educadores 

e dos técnicos acerca da participação dos indivíduos nas atividades do Núcleo, observando-

se os seguintes aspectos, segundo a diretoria: conduta, trato com os funcionários e 

familiares, comportamento (respeito) em relação às regras da unidade, freqüência e 

progressos apresentados durante o percurso de participação. “Transformo as opiniões dos 
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responsáveis de cada área num único relatório para a CTC" (Profissional da Equipe de 

Atividades Gerais, diretor substituto do Núcleo de Reabilitação). Afora estas informações, 

o relatório é acrescido com dados oriundos da observação direta deste profissional, seja nas 

dependências do Núcleo ou em outros locais, principalmente no pátio. 

Completa a equipe de apoio uma pessoa presa, cuja atribuição recai nos 

serviços de secretaria do núcleo, executando serviços gerais de digitação / datilografia, 

arquivos etc. 

Para finalizar a apresentação das atividades dispostas pelo Centro de 

Observação Criminológica, resta a educação escolar, objeto desta dissertação. 

A escola no COC possui adequadas condições físico-estruturais para a 

organização das ações educativas. São seis salas de aula com os respectivos jogos de 

carteiras e cadeiras, lousas, um aparelho de TV e um de videocassete . Para os professores 

há duas salas, sendo que uma delas contém as qualidades requeridas para reuniões, além de 

uma biblioteca, com cerca de 4 mil títulos, cujos gêneros, obedecendo a ordem de 

quantidade, são: religiosos, didáticos, direito, literatura estrangeira e nacional e história em 

quadrinhos.  

Em funcionamento, são 5 turmas, que totalizam 95 alunos com a seguinte 

distribuição: 10 alunos no Programa de Alfabetização I; 20 no de Alfabetização II; 35 no 

Telecurso 2000; e 30 no ensino médio. As aulas para Alfa I e II ocorrem no período 

compreendido entre as 7:30. e 9:30 horas; no TC2000 e ensino médio as aulas iniciam às 

9h30 estendendo-se até 11:15 horas, uma vez que os presos devem estar nas celas para a 

contagem e o almoço às 11:30 horas. 

O corpo docente é composto por 9 profissionais, sendo três monitores 

presos, dois professores comissionados da Secretaria de Educação e três monitores da 

FUNAP. Destes, apenas um está exercendo atividades propriamente em sala de aula, visto 

que os demais foram designados para outras funções: teatro e Monitor Coordenador, 

acompanhando pedagogicamente o trabalho desenvolvido pelos monitores presos.  

A escola do COC está dentre aquelas em que Projeto Alfabetização – 

Telecurso 2000 (FUNAP, 2000b) foi implantado no segundo semestre de 2000, conforme 

apresentado no capítulo anterior. As duas etapas do Programa de Alfabetização (Alfa I e II) 

observam somente um educador para cada turma de alunos. Nas demais, o ensino é 

distribuído pelas disciplinas que compõem o currículo do ensino fundamental e médio. 
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Não obstante a determinação legal (Lei 7.210, Artigo 18) que assevera a 

obrigação do Estado em proporcionar o ensino fundamental aos encarcerados, o Centro de 

Observação Criminológica, por iniciativa própria e como resposta à solicitação de sua 

população carcerária, implantou o ensino médio em 1999, efetivando-o na rotina escolar em 

2000. 

A proposta curricular para Alfa I e II emerge do percurso sugerido em alguns 

livros didáticos utilizados pelos educadores, especificamente direcionados à educação de 

jovens e adultos, que orientam o planejamento dos conteúdos e atividades. A direção de 

construir o projeto educativo com bases na Proposta Curricular para o 1º Segmento do 

Ensino Fundamental (SÃO PAULO: AÇÃO EDUCATIVA; BRASÍLIA: MEC), 

conforme mencionado no capítulo anterior, não é observada no COC. 

Os recursos didáticos para a Alfabetização são os mais variados: livros dos 

próprios professores que orientam a proposta de atividades aos alunos, cartazes, fichas com 

letras, reprodução em xerox de exercícios, recortes de jornais e revistas, além dos básicos, 

giz e lousa.  

O Telecurso 2000 (TC 2000) possui um material didático próprio, 

apresentado na forma impressa e audiovisual, que orienta a proposta curricular no que se 

refere aos conteúdos. Os objetivos foram reformulados, conforme demonstrado no capítulo 

anterior, considerando a experiência construída ao longo de vários anos com o ensino de 

adultos presos e, ainda, uma educação que possibilitasse o estabelecimento de vínculos, o 

diálogo, o respeito e a participação – aspectos que não são integralmente considerados no 

Telecurso. A obtenção deste recurso é viabilizada pela parceria da FUNAP com o SENAI, 

contemplando todas as disciplinas que compõem o ensino fundamental, cujos livros são 

cedidos aos  alunos a título de empréstimo. Os exames para conclusão  e a certificação 

desta fase da educação, a partir de 2001, serão organizados pelo SENAI gratuitamente.  

O ensino médio apresenta a mesma diversidade do programa de 

alfabetização, no que tange à sua proposta curricular e recursos didáticos, observando 

forma análoga de organização. A certificação é obtida mediante aprovação nos exames da 

Secretaria de Educação – CESU, conforme processos mencionados no capítulo anterior. 

As ações educativas no COC prescindem de unidade metodológica não 

constituindo-se como um sistema integrado e coordenado de ensino. Dessa forma, os 

objetivos, conteúdos e estratégias de aula não configuram aspectos comuns que perpassam 

as práticas pedagógicas. Ao contrário, apresentam-se diluídos, transcorrendo uma 
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fragmentação no grupo de educadores e, por conseguinte nas turmas, as quais participam de 

propostas bastante diferenciadas de ensino e aprendizagem. 

Percebe-se um trabalho educativo orgânico somente no grupo de monitores 

presos, cujo planejamento e avaliação dos processos de ensino e aprendizagem são 

realizados em conjunto com a coordenação de um monitor da FUNAP. Os demais 

educadores organizam este processo de forma individualizada. Suas atividades extra-aula 

incidem, prioritariamente, no preenchimento de instrumentais relativos aos alunos, com 

destaque para o Relatório de Observação Direta, a ser encaminhado à Comissão Técnica de 

Classificação, o qual observa prazos rigorosos. 

Os diálogos estabelecidos com o corpo docente para o aprimoramento da 

coleta de dados observou a composição de três grupos, organizados conforme a 

disponibilidade dos educadores, a saber: monitores presos e monitora coordenadora; 

monitor da FUNAP e professor comissionado da Secretaria de Educação; e, por fim o outro 

professor vinculado à Pasta da Educação. O tempo de duração oscilou de uma a oito horas. 

Os resultados foram, posteriormente, aglutinados perfazendo a visão conjunta deste quadro. 

Os objetivos da escola, do ponto de vista do quadro docente, foram assim 

arrolados: passar conhecimentos e ensinamentos; possibilitar acesso à cultura; mostrar a 

importância dos estudos; apresentar noções de ética e comportamento; desenvolver as 

habilidades dos alunos, principalmente a de ouvir e de se expressar; demonstrar a 

importância do trabalho e da convivência em grupo; contribuir com a reabilitação do 

criminoso; proporcionar o descobrimento do potencial dos educandos; proporcionar a 

aprovação nos exames para certificação do ensino fundamental e médio; auxiliar na 

oportunidade de obtenção de trabalho ou emprego, quando em liberdade. 

Recorrente no quadro de educadores é a necessidade de constituir a escola 

enquanto um espaço diferenciado na instituição, caracterizado pelo diálogo, aprendizado, 

participação e estabelecimento de vínculos, não obstante as dificuldades apresentadas, quais 

sejam: a obrigatoriedade da matrícula e freqüência para quem não conclui o ensino 

fundamental, a segurança e disciplina e o receio da observação criminológica. 

Dentre estes problemas, o que impõe menores empecilhos ao processo de 

ensino e aprendizagem, na avaliação dos educadores, é a obrigatoriedade. Este aspecto 

requer maiores considerações e ponderações somente na inclusão dos alunos na escola, pois 

estes evidenciam contrariedade e questionam esta determinação, assim como a própria 

necessidade de se estudar na prisão.  
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Gradativamente, com o decorrer das atividades, essa resistência vai sendo 

dirimida. São estabelecidas relações, rotinas e procedimentos diversos das demais esferas 

da vida prisional, os quais culminam na motivação dos alunos presos. A primeira fronteira 

é edificada desde o início, através do tratamento dirigido aos alunos, chamados pelo nome 

ou cognome, conforme sua preferência. Nas demais instâncias, normalmente, é designado 

pelo seu número de matrícula prisional ou sob as alcunhas de “ladrão” e “vagabundo”.  

Indubitavelmente este é um elemento de extrema importância para desencadear a 

constituição de um espaço diferenciado na instituição. A consolidação desta diferença 

decorre da materialização dos pressupostos metodológicos do programa de educação de 

adultos presos, cuja primazia incide no estabelecimento de vínculos (éticos e afetivos), no 

diálogo e na participação. 

A ausência de unidade metodológica nas ações educativas do COC não 

concorre para acometer a observação desses pressupostos. Os educadores, sem exceção, 

afirmaram difundir nas práticas de sala de aula o diálogo. Insistentemente solicitam aos 

alunos que exponham suas opiniões sobre os mais variados assuntos, atribuindo-lhes a 

prerrogativa da pronúncia da palavra, basilar na construção da relação de respeito e da 

valorização do saber dos participantes. 

A observação destes aspectos, desde o início das atividades, proporciona a 

construção de vínculos com os alunos, promovendo a integração do grupo e a participação 

nas dinâmicas de sala de aula. O constrangimento  e a desconfiança inicial, paulatinamente, 

cedem seu lugar ao diálogo efetivo, condição para que os homens, mediatizados pelo 

mundo, pela sua realidade, construam conhecimentos (FREIRE, 1981). 

O corredor da escola durante as aulas é ocupado por um ecoar de vozes, 

advindas de várias turmas, diversamente, portanto, do restante da unidade, onde o silêncio 

predomina, exceção ao pátio e, mesmo assim, durante a realização de jogos esportivos. 

Afora a participação mesmo nas dinâmicas de sala de aula, um outro fator a 

demonstrar  a integração e vínculo dos educadores e educandos corporifica-se no final das 

atividades. É um grande fluxo de alunos em direção ao professor, cercando-o com uma 

variedade de indagações e solicitações de opinião. Em momentos mais particulares, o corpo 

docente relatou que os presos compartilham angústias ou problemas seus e de familiares; 

requerem o aconselhamento do professor sobre determinados temas ou decisões. Estas 

ações ensejam uma relação afetiva e de confiança, distinguindo o educador das 

prerrogativas da vigilância e punição. 
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Por fim, atestam o êxito na busca de constituir a escola enquanto espaço 

diferenciado na instituição, as respostas dos próprios alunos quando indagados – através de 

questionários – sobre sua motivação em freqüentar as aulas. Das 95 respostas, apenas 6 

afirmaram estudar devido à obrigatoriedade, sendo que destas, 3 indicaram este motivo para 

a matrícula inicial, atribuindo sua permanência posterior, de modo geral, ao fato de “gostar 

de vir à escola”. Ademais, os objetivos dos alunos em relação à atividade educativa 

articulam-se aos critérios propriamente escolares: “aprender a ler e escrever”; aprender o 

que não conseguiu quando criança”; ou ainda, “porque aqui somos respeitados e 

aprendemos a respeitar”. 

A segunda dificuldade para o processo de ensino e aprendizagem apontada 

pelo corpo docente, incide nos fatores referentes à segurança no estabelecimento. A 

manutenção da ordem e da disciplina internas, conforme demonstrado ao longo desta 

dissertação, constituem-se como a prioridade da gestão penitenciária. As possibilidades 

para o desenvolvimento do trabalho educativo são absolutamente prescritas, a partir desta 

orientação. Assim, a organização de qualquer atividade com um caráter minimamente 

diferenciado, deve ser precedida da autorização do Núcleo de Segurança. Todo tipo de 

material escrito ou audiovisual a ser utilizado em sala de aula deve ser submetido à censura 

na unidade que, muitas vezes impede sua utilização. 

A necessidade taxativa em se cumprir tais procedimentos, acarreta certo 

desgaste aos educadores, cuja decorrência é a acomodação. A busca pela diversificação de 

estratégias diferenciadas de aula é cada vez menor, no intuito de não despertar a atenção da 

segurança. Os recursos utilizados concentram-se naqueles dispostos pela própria escola do 

estabelecimento, concorrendo para uma certa pauperização da atividade pedagógica, 

induzindo-a para a repetição e monotonia. 

A diversificação da rotina em sala de aula, como por exemplo o arrastar de 

carteiras para atividades em subgrupos ou a sua disposição em forma de círculo, um debate 

mais acirrado, dinâmicas de grupo, fatalmente, ocasionam a preocupação da segurança, 

cuja conseqüência é a permanência do agente junto à porta da sala, interrompendo as ações, 

mesmo que indiretamente, pois sua presença inibe a participação dos alunos. Segundo os 

educadores, a proximidade dos profissionais vinculados à vigilância interfere 

demasiadamente no desenvolvimento das atividades. Os alunos permanecem em silêncio, 

olhando intercaladamente, ora para o caderno, ora para o professor ou para o quadro negro. 
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No limite, a vigilância não só restringe mas, sobretudo, impede a ação educativa, 

fundamentada nos princípios do diálogo e da participação. 

Dessa forma, os educadores organizam suas ações em sala de aula de forma 

a não despertar a atenção da área de segurança, cuja inevitável decorrência seria uma 

vigilância mais próxima. 

Há que se salientar que a atividade de teatro tem contribuído para a 

diversificação das aulas, observando-se menor estranheza nos agentes de segurança para 

com as dinâmicas, particularmente as referentes ao Projeto Drama, cujo objetivo é a 

realização de oficinas com jogos teatrais para a prevenção das Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e AIDS, no espaço mesmo de sala da aula, conforme mencionado no 

capítulo I. 

No decorrer dos últimos dois anos, apenas três distúrbios disciplinares foram 

verificados no espaço escolar. Do ponto de vista dos educadores a ausência destes 

problemas recai no respeito e valorização àquele espaço. Na visão dos agentes, contudo, a 

responsabilidade é propriamente da segurança que zela pela vigilância da escola, impedindo 

quaisquer ocorrências de ameaça à ordem. 

Dentre os três problemas apresentados, o primeiro observa certo exagero por 

parte da segurança, provavelmente motivado por outros fatores desconhecidos. Senão 

vejamos: considerando-se a proibição de fumar nas dependências da escola, um aluno 

parou antes de entrar para terminar o cigarro. O agente responsável pela segurança o 

mandou de volta para o pátio com um reprimenda, caracterizando falta média (a ser 

registrada no prontuário) por desobedecer suas orientações. 

Quanto ao segundo, o excesso disciplinar foi do próprio educador que 

solicitou a remoção de um aluno que estava “perturbando a aula”. Sua falta foi 

considerada grave, permanecendo trancado na cela por alguns dias. Esta atitude do 

educador pode comprometer indefinidamente o estabelecimento de vínculos de confiança 

com os educandos. 

O terceiro caso de indisciplina foi provocado por um aluno que desencadeou 

uma série de ações, tais como debochar do professor, batucar na carteira, discutir com os 

colegas, motivado pela necessidade de conseguir uma transferência para outro 

estabelecimento penitenciário, conforme afirmação do próprio indivíduo ao professor, a 

qual ocorreu por outros motivos naquele mesmo dia, segundo relato da área de segurança. 
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Estes foram os únicos três casos no últimos dois anos que, de alguma forma, 

prejudicaram as pessoas presas por estarem na escola. Segundo o corpo docente, foram 

“raros e isolados, não merecendo destaque” (professor do COC), prevalecendo a 

convicção de que o espaço é valorizado e respeitado pelos presos. 

Agora, o grande problema  que se verifica na escola do COC, no sentido de 

acometer a qualidade do processo de ensino e aprendizagem, indubitavelmente, é a 

observação criminológica, conforme avaliação dos educadores e dos próprios alunos.  

A obtenção de quaisquer benefícios a que os encarcerados têm o direito legal 

de pleitear é uma deliberação da Comissão Técnica de Classificação, cujos procedimentos e 

critérios de avaliação são os mais rigorosos de todo o sistema penitenciário do Estado de 

São Paulo. De um lado, as pessoas presas devem pautar sua conduta pelos preceitos da 

gestão penitenciária, primordialmente disciplinares e participarem do maior número 

possível de programas e atividades dispostos pela unidade. Por outro, preencher uma série 

de condições e quesitos técnicos e científicos fundamentados na psiquiatria, psicologia e 

serviço social para, enfim, obter a concessão. 

A cultura organizacional das prisões dissemina o entendimento de que a 

disciplina e a participação nas atividades penitenciárias desencadeiam a reabilitação dos 

indivíduos punidos. Os rigores dos exames do COC causam certo assombro em sua 

população, uma vez que os encarcerados observam exemplar conduta disciplinar, 

participam de um grande número de programas reeducativos (trabalho, educação, cultura, 

reuniões de grupo) e, mesmo assim, não são considerados reabilitados, aptos a obter a 

concessão dos benefícios. 

Os critérios e rigores dos exames irrompem e perpassam todas as ações do 

Núcleo de Reabilitação. Constituem-se na  motivação prioritária dos encarcerados para a 

participação em suas atividades, principalmente os “grupos de reabilitação”, segundo 

avaliação das técnicas do Núcleo.  

A perspectiva dos participantes encerra um entendimento de que os grupos 

constituem-se como preparação para os exames da Comissão Técnica de Classificação, 

segundo avaliação do corpo técnico. A questão do laudo é extremamente presente nas 

discussões, motivada pelo intuito de saber o que fazer para passar nos exames. “Se deixar 

eles falam 24 horas por dia no laudo. É um tema que a coordenação evita, não se detém, 

senão torna-se exclusivo” (Coordenadora dos Grupos).  
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Segundo o corpo técnico do Núcleo de Reabilitação, percebe-se uma 

prevalência dos procedimentos da Comissão Técnica de Classificação, considerada a 

instância mais importante da unidade. Esta percepção estendeu-se aos presos, transcorrendo 

um entendimento de que a comissão detém exclusivamente o trunfo para a cessão dos 

benefícios. Intensifica esta percepção o fato de que as informações dos laudos somente são 

acessíveis aos membros da comissão. 

Corrobora a hierarquia e autonomia que arroga-se à CTC, o fato do Poder 

Judiciário, ao recusar determinados laudos, solicitar a realização de novos exames no COC, 

conforme mencionado anteriormente. Este crédito transfigura-se em confirmação e 

valorização dos procedimentos e rigores que orientam o corpo técnico de observação 

criminológica. 

Especificamente no que respeita à educação, os exames permeiam as 

relações dos agentes envolvidos e as atividades dos processos de ensino e aprendizagem. 

Nas palavras de um professor,“A CTC é como uma nuvem negra que paira sobre a cabeça 

dos alunos. Qualquer a atividade ou solicitação de atividades didático-pedagógicas é 

sucedida da pergunta se vai ou não para a CTC, para que o aluno  tenha a dimensão 

daquilo que vai escrever” (Professor do COC). 

Verifica-se um grande receio (“temor”, segundo alguns educadores), quanto 

às informações que corpo docente aponta no “Relatório de Observação Direta”. Os dados 

acerca dos alunos abrangem os aspectos de freqüência, relação com os professores e 

colegas, desenvolvimento pedagógico (resultados das avaliações, promoção etc.) e 

participação nas atividades.  

A desconfiança, o receio com relação à observação, são fatores que podem 

contribuir para restringir a integração entre educadores e educandos, para enfraquecer as 

possibilidades de vínculos, para cercear o diálogo franco – pressupostos para uma educação 

que não descuide da formação dos sujeitos.  

A solicitação de atividades que envolvam exposição de opiniões escritas ou 

orais sobre assuntos abordados em sala de aula é sucedida de passiva resistência, segundo 

relato de alguns professores. Mesmo que ela ocorra no momento imediatamente posterior, o 

risco do indivíduo tangenciar suas próprias concepções é muito grande, descaracterizando a 

proposta educativa fundamentada na participação. 

O corpo docente assevera que existe um equívoco no entendimento dos 

alunos acerca de sua competência na Comissão Técnica de Classificação (o envio de 
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relatório). Esta avaliação decorre da insistência com que são interrogados pelos presos 

sobre os motivos do parecer desfavorável, não obstante explicarem continuamente a 

qualidade de seu envolvimento. Dessa forma, a manifestação dos presos evidencia uma 

preponderância na investigação das responsabilidades da escola de modo geral, e do 

educador em particular, na recusa de sua solicitação. 

Os exames são duramente criticados pela população carcerária, conforme 

avaliação do corpo técnico do Núcleo de Reabilitação e educadores, confirmada pelas 

respostas dos alunos aos questionários aplicados. Os encarcerados não compreendem ou 

não aceitam os resultados da Comissão Técnica de Classificação. Dissemina-se o 

descrédito nas suas deliberações, na medida que o empenho dos indivíduos nas atividades, 

por maior que seja, não implica na obtenção do que pleiteara. Assim, os programas 

considerados “reeducativos”, apresentam-se às pessoas presas esvaziados de sentido. 

Simultaneamente, aos rigores técnico-científicos que orientam os exames, evidencia uma 

compreensão que desloca para o âmbito unicamente individual a capacidade de 

desenvolvimento ou de reabilitação dos sujeitos. 

Dentre os 95 alunos presos que responderam ao questionário, apenas dois 

consideraram justo não ter obtido a concessão do benefício solicitado e concordaram com 

os resultados, conforme atestam suas respostas: “Fiz quatro exames e achei ótimo. Só não 

passei porque minha pena é muito alta. Mas nos próximos vou passar”; e “Permitiu um 

raciocínio amplo, onde entrei em contato comigo mesmo, percebendo que precisava me 

vigiar mais” (pessoas presas no COC). Estes depoimentos clarificam os efeitos dos exames 

da CTC, cujas finalidades residem primordialmente na subjugação dos indivíduos aos 

padrões carcerários e na “mortificação do eu” (GOFFMAN, 1996). Ressalta-se que 17 

alunos, sequer examinados pela Comissão Técnica de Classificação, exprimiram uma 

avaliação excessivamente negativa, conseqüência dos comentários e relatos daqueles que já 

realizaram os exames. Exemplarmente destacam-se os seguintes relatos: “Eu não fiz os 

exames, mas sei que são péssimos e ninguém passa”; “Nunca fiz, mas meus companheiros 

reclamam muito e falam que é difícil ganhar” ; ou ainda, “Não passei pelos exames, mas 

segundo o que estou sabendo, não prestam”. 

Em linhas gerais, as críticas aos exames, repetidamente, são direcionadas à 

sua organização e critérios, apresentados mais detidamente a seguir, nos quais percebe-se 

certa primazia dos procedimentos da Comissão sobre os dados de observação direta 

enviados pelos demais setores da unidade. Os encarcerados não concordam que entre 
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quinze minutos e uma hora seja possível conhecer a pessoa ou avaliar sua reabilitação. E, 

mesmo alguns que compartilham com as características que se lhes são atribuídas, não as 

concebem como indicadores capazes de projetar uma vida delituosa fora da prisão. 

Destaquei alguns relatos para exemplificar e demonstrar estas críticas: “Dificilmente eles 

erram nas análises, mas não sabem medir o que avaliaram: no que isso vai influenciar a 

vida em liberdade, o que estes aspectos podem prejudicar a conduta, se vai ou não voltar 

para o crime”; “A pessoa que depende do exame da casa mata a cadeia de ponta
5
”; “O 

tempo é muito pouco para agente ser examinado: cinco ou dez minutos”; “Quem passa 

mais tempo com os presos são os funcionários, porém a avaliação deles pouco importa 

para os psicólogos e psiquiatras, então em dez minutos eles te julgam pelo resto da sua 

vida”. 

Para concluir a análise do COC, seus procedimentos e programas, resta a 

investigação acerca dos critérios a partir dos quais os indivíduos são considerados 

reabilitados. Em outros termos, a compreensão propriamente da Comissão Técnica de 

Classificação, instância penitenciária responsável por esta definição, cuja derradeira 

deliberação incumbe-se ao Poder Judiciário que, habitualmente, corrobora o parecer da 

Comissão, sobretudo se procedente desta unidade.  

Os resultados dos processos da CTC compõem o laudo criminológico dos 

indivíduos punidos, caracterizado da seguinte forma: 

A) Exames Técnicos: 

I. Estudo Jurídico-Penal 

II. Estudo Social 

III. Exame Psicológico 

IV. Exame Psiquiátrico 

 

B) Dados de Observação Direta 

I. Síntese da Área Sócio-Pedagógica 

II. Síntese da Área de Produção 

III. Síntese da Área de Segurança e Disciplina 

 

                                                      
5
 O termo designa o cumprimento integral da sentença, sem a obtenção, portanto, de quaisquer benefícios. 
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A distinção fundamental entre os Exames e a Observação Direta incide no 

fato de que os primeiros concentram-se numa série de processos efetivados unicamente no 

momento mesmo da avaliação. Já a segunda é o resultado de uma observação no sentido 

longitudinal dos encarcerados, procedentes daquelas áreas – segurança e disciplina, 

produção e sócio-pedagógica. 

O laudo criminológico é finalizado com um tópico intitulado Discussão e 

Conclusão, o qual apresenta uma síntese de toda a avaliação e a deliberação  da comissão 

acerca do benefício que o indivíduo pleiteara. 

Os Dados da Observação Direta seguem um certo padrão de avaliação dos 

apenados, possibilitando sua classificação em categorias e a apresentação de seus 

resultados. Os Exames, por sua vez, configuram-se enquanto processos de apreciação 

absolutamente individualizados, caracterizados enquanto uma investigação biográfica dos 

sujeitos, desde a infância até o momento atual da vida na prisão. Conforme demonstrado no 

capítulo II, este é um aspecto  fundamental da técnica penitenciária, pois atribui ao 

indivíduo uma criminalidade inerente e potencial na escala de sua vida inteira, 

entrelaçando-lhe o delito através de um feixe de fios complexos, que envolvem instintos, 

pulsões, tendências e temperamentos. “A técnica penitenciária se exerce não sobre a 

relação de autoria, mas sobre a afinidade do criminoso com seu crime” (FOUCAULT, 

1986: 211).  

Esta constituição dos Exames inviabilizou qualquer pretensão de aglutinação 

em classes ou categorias de suas conclusões. Dessa forma, no corpo deste capítulo são 

apresentadas as orientações dos técnicos da unidade (psicólogos, psiquiatras, assistentes 

sociais e advogados) para proceder à avaliação das pessoas presas, sendo que seus 

resultados, obtidos a partir daquele último tópico do laudo criminológico – Discussão e 

Conclusão, estão transcritos no Anexo 5.  

O objetivo dos Estudos e Exames, segundo o corpo técnico de observação 

criminológica é “avaliar a evolução do preso no cumprimento da sentença, sua autocrítica 

sobre o delito, sua reabilitação” (coordenadora da Comissão Técnica de Classificação).  

Os estudos jurídico-penal e social efetivam-se mediante a análise da 

documentação dos encarcerados e de entrevistas realizadas pelo advogado e pela assistente 

social. Os exames psicológicos e psiquiátricos são desenvolvidos no decurso de testes e 

entrevistas, fundamentados no cabedal teórico - metodológico destas ciências. 
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O roteiro básico que orienta os procedimentos dos Exames Técnicos, 

apresenta a seguinte definição: 

a) Análise de personalidade; 

b) Introjeção de valores éticos e morais; 

c) Presença de agressividade e impulsividade; 

d) Mecanismos de contenção dos impulsos; 

e) Elaboração de críticas sobre o(s) delito(s); 

f) Predomínio de atividades impulsivas; 

g) Tolerância às frustrações; 

h) Possibilidade de reincidência; 

i) Outros interesses da comissão. 

 

A observação desta constituição, segundo os membros da Comissão, 

possibilita a abrangência dos aspectos que ensejam a reabilitação dos encarcerados, a saber: 

a) Desenvolvimento da auto-reflexão; 

b) Desenvolvimento da autocrítica; 

c) Desenvolvimento da crítica; 

d) Reformulação de valores; 

e) Auto-estima; 

f) Impulsividade; 

g) Agressividade; 

h) Afetividade; 

i) Capacidade de tolerância às frustrações; 

j) Distúrbios de personalidade; 

k) Capacidade de pensamento (em si, nas demais pessoas e na realidade). 

 

Não obstante a avaliação dos apenados apresentar o caráter psicossocial, os 

quesitos que a orientam concentram-se nas esferas psicológica e psiquiátrica, considerando, 

segundo o corpo técnico, a ausência de variação que se verifica nas condições sociais das 

pessoas presas e, de forma complementar, por configurarem os aspectos suscetíveis de 

transformação dos indivíduos punidos, desencadeada pela operação penitenciária. 

Os resultados dos laudos criminológicos possibilitou extrair a seguinte 

orientação sobre a investigação dos sujeitos: 
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 Estudo Jurídico Penal 

a) Histórico penal; 

b) Descrição do delito; 

c) Sentença / condenação. 

 

 Estudo Social 

a) Descrição da situação e composição da família; 

b) Escolaridade e ocorrências verificadas na vida escolar; 

c) Uso de drogas; 

d) Hábitos para com o trabalho; 

e) Recepção de visitantes – familiares, parentes e / ou amigos no estabelecimento penal; 

f) Perspectivas de futuro; 

g) Compromisso com valores sociais; 

h) Maturidade e responsabilidade para o convívio sócio-familiar; 

i) Capacidade para a introjeção de valores ético e morais. 

 

 Exame Psicológico 

a) Descrição da apresentação pessoal – trajes, higiene etc.; 

b) Autocrítica - se assume ou se se exime da responsabilidade pelo delito praticado; 

c) Expressividade e vocabulário; 

d) Empenho com a terapêutica penal para o progresso pessoal; 

e) Percepção das próprias limitações; 

f) Desenvolvimento emocional; 

g) Dependência afetiva; 

h) Desenvolvimento de mecanismos contensores – autocontrole dos impulsos; 

i) Níveis de agressividade.  

 

 Exame psiquiátrico 

a) Apresentação pessoal; 

b) Lucidez; 

c) Coerência de pensamento; 
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d) Capacidade de memória; 

e) Orientação; 

f) Distúrbios psicomotores; 

g) Uso de drogas; 

h) Autocrítica sobre o delito praticado e os danos causados a terceiros; 

i) Negação ou dissimulação dos próprios atos; 

j) Compromisso com valores éticos e morais; 

k) Níveis de agressividade; 

l) Relação com o prazer – se busca sua satisfação imediata ou se apresenta autocontrole, de 

forma a coaduná-la à convivência sócio-familiar. 

 

Os Dados da Observação Direta, que completam o laudo criminológico, 

caracterizam a participação na Comissão Técnica de Classificação através de relatórios. Os 

profissionais das áreas de Segurança e Disciplina e Produção não integram, portanto, as 

reuniões da Comissão, da qual emerge a deliberação acerca da solicitação dos apenados. O 

Núcleo de Reabilitação (área sócio-pedagógica) é o único setor cuja posição contempla 

ambas as situações. 

Os Dados de Observação Direta relativos à área de segurança e disciplina 

avaliam os seguintes aspectos: 

a) Registro de falta disciplinar; 

b) Conduta carcerária; 

c) Responsabilidade com o patrimônio; 

d) Relação com funcionários; 

e) Relação com os demais presos; 

f) Relação com seus visitantes; 

g) Participação nas atividades de lazer e religiosas; 

h) Apresentação pessoal; 

i) Obediência ao regimento interno da unidade. 

 

Os dados coletados em 100 laudos criminológicos demonstraram pouca 

variação nestes aspectos da conduta do apenado, conforme avaliação do Núcleo de Segurança 

e Disciplina. Senão vejamos: 
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 Registro de faltas disciplinares nos últimos seis meses (prazo observado 

para a avaliação): 

- 93 presos sem registro de quaisquer  faltas disciplinares. 

- 06 faltas disciplinares média; 

- 01 falta disciplinar leve; 

 

 Conduta Carcerária 

- 71 presos apresentam ótima conduta; 

- 15 conduta boa; 

- 10 com conduta regular; 

- 04 sem tempo hábil para avaliação
6
. 

 

 Responsabilidade com patrimônio 

- 99 presos apresentam-se responsáveis para com o patrimônio da unidade; 

- O1 sem tempo hábil para avaliação. 

 

 Relação com os funcionários: 

- 97 presos apresentam-se respeitosos com os funcionários; 

- 02 sem tempo hábil para avaliação; 

- 01 tenta intimidar os funcionários por meio de olhares e agressão verbal. 

 

 Relação com os demais presos 

- 94 presos são amistosos com os sentenciados; 

- 02 sem tempo hábil para avaliação; 

- 01 formal com os sentenciados; 

- 01 passivo com os sentenciados; 

- 01 agrupa-se com sentenciados que moram no mesmo bairro, não se relacionando com 

os demais; 

- 01 dissimulado para obter recursos e simpatias. 

 

                                                      
 
6
 O tempo mínimo de observação para que se apresente a avaliação é de seis meses. 
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 Relação com os visitantes 

- 98 presos são amistosos, afetuosos e demonstram interesses pela família; 

- 01 não recebe visitas; 

- 01 sem tempo hábil para avaliação. 

 

 Participação nas atividades de lazer 

- 91 presos demonstram interesse e participam das atividades de forma disciplinada; 

- 02 sem tempo hábil para avaliação; 

- 02 não participam e não demonstram interesse pelas atividades;  

- 01 demonstra interesse por atividades específicas de xadrez e dominó; 

- 01 permanece em sua cela lendo e escrevendo; 

- 01 lidera equipe esportiva; 

- 01 isola-se no horário de lazer; 

- 01 permanece na cela exercendo atividades manuais. 

 

 Participação nas atividades religiosas 

- 93 presos participam de atividades religiosas e demonstram fé; 

- 06 demonstram fé, mas não participam de nenhum ato religioso; 

- 01 sem tempo hábil para avaliação. 

 

 Apresentação pessoal 

- 99 presos apresentam aspecto pessoal cuidado, mostrando-se asseados, barbeados e 

penteados; 

- 01 sem tempo hábil para avaliação. 

 

 Obediência ao regimento interno da unidade 

- 97 presos obedecem passivamente o regimento interno; 

- 02 obedecem o regimento interno; 

- 01 sem tempo hábil para avaliação. 

 

A área de produção observa um padrão de avaliação dos apenados, 

fundamentado nos aspectos de produtividade e desempenho. 
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- 49 presos apresentam boa produtividade e bom desempenho; 

- 33 apresentam ótima produtividade e ótimo desempenho; 

- 08 não exercem nenhuma atividade laborterápica; 

- 04 sem tempo hábil para avaliação (não completaram seis meses na atividade); 

- 02 foram desligados por terem cometido faltas disciplinares; 

- 02 foram desligados por motivo de saúde; 

- 01 solicitou desligamento; 

- 01 foi desligado por inadaptação. 

 

Os relatórios do Núcleo de Reabilitação (Síntese da área sócio-pedagógica) 

apresentam considerável variação mediante maior número de atividades e programas que 

proporciona, além de observar aspectos pertinentes ao desenvolvimento dos encarcerados, 

relatando  seu processo de participação.  

As avaliações dessa área, assim como a dos Exames, são individualizadas, 

não permitindo, portanto, sua aglutinação em classes ou categorias – estão igualmente 

transcritas no Anexo 5. Por ora, salienta-se que apenas uma pessoa foi avaliada de forma 

negativa em sua participação nas atividades do núcleo, especificamente no Grupo de 

Reabilitação: “questionador/ ameaçador/ reivindicativo/ dificuldade em relacionar-se com 

os demais participantes e com as coordenadoras/ não percebe limites/ comunica-se de forma 

agressiva/ não contribui com as discussões, tumultuando-as”.  

Nas demais atividades, destacando-se a escolar, todas as avaliações 

exaltaram as qualidades dos participantes, observando-se os seguintes critérios:  

a) assiduidade; 

b) participação e envolvimento na(s) atividade(s); 

c) relacionamento com coordenadoras (no caso dos Grupos) e/ou professores; 

d) integração com os demais participantes; 

e) desempenho (dificuldades e facilidades) nas tarefas propostas.  

 

Em termos quantitativos, o envolvimento dos indivíduos nas atividades do 

Núcleo de Reabilitação está assim distribuído
7
:
 
 

                                                      
7
 Apesar da coleta de dados ter sido realizada em 100 laudos criminológicos, a somatória ultrapassa esse 

número, uma vez que o indivíduo participa concomitantemente de várias atividades. 
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 Escola  

- 74 presos matriculados. 

 

 Grupos de Reabilitação 

- 39 presos participantes. 

 

 Teatro 

- 05 presos participantes. 

 

 Curso de Música – violão e coral 

- 05 presos participantes. 

 

 Curso de inglês 

- 05 presos participantes. 

 

 Curso de Caligrafia 

- 03 presos participantes. 

 

 Colaboração na organização das festividades 

- 02 presos participantes. 

 

 Festival de Música 

- 02 presos participantes. 

 

A investigação nos laudos criminológicos dos indivíduos, as entrevistas 

realizadas com os setores de Segurança e Disciplina, Observação Criminológica e 

Reabilitação, bem como as respostas dos questionários aplicados aos alunos, indicam uma 

nítida predominância das avaliações pertinentes aos Exames Técnicos para orientar as 

decisões, realizados pelo Núcleo de Observação Criminológica, sobre os resultados obtidos 

mediante Observação Direta, efetuada pelos demais setores da prisão. A própria equipe de 
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reabilitação, cuja participação é direta, assevera que sua influência nas conclusões é muito 

pequena, sendo subjugada aos resultados dos exames. 

Dessa forma, é possível compreender que, não obstante a absoluta primazia 

de resultados positivos, conforme demonstrada nas páginas anteriores, advindos da 

Observação Direta, os dados dos prontuários de todos os indivíduos que foram submetidos 

à Comissão Técnica de Classificação, demonstra que, dentre os 100 analisados, apenas 7 

obtiveram a concessão, 9 a obtiveram parcialmente
8
 e para 84 foram negadas. 

Esta dissonância de avaliação é emblemática da operação carcerária de 

transformar os indivíduos criminosos em não criminosos. Como já afirmado, o Centro de 

Observação Criminológica é, no sistema penal do Estado de São Paulo, uma das unidades 

que apresenta maior diversidade, organização e permanência dos programas e atividades 

considerados “reeducativos”. Simultaneamente, contudo, atesta seu próprio fracasso frente 

àquela finalidade, observando a exiguidade de concessões que ensejam a reabilitação dos 

indivíduos punidos. 

A operação penitenciária, nesse sentido, tende a considerar reabilitado o 

indivíduo que adapta-se ao sistema social do cárcere, às suas normas, procedimentos e 

valores e, simultaneamente, integra-se à categoria social de delinqüente. Afinal, como já 

mencionado no capítulo II, a prisão transforma o infrator ocasional em delinqüente, uma 

categoria social tipificada e normalizada pelos critérios técnico-científicos do Direito, do 

Serviço Social, da Psicologia e da Psiquiatria, que lhe atribuem a marca indelével do 

cárcere – “preso um dia, preso toda a vida” (CASTRO et alii, 1984: 110). 

As qualidades, critérios e rigores pertinentes à reabilitação dos indivíduos 

punidos, que contribuem para a construção e solidificação da delinqüência, irrompem as 

atividades escolares, principalmente devido à participação do corpo docente (mesmo que 

através de relatórios) na Comissão Técnica de Classificação. As possibilidades de 

construção de um espaço, cujos preceitos se diferenciem destas prerrogativas da vida 

prisional, pode ser delineada mediante a exclusão do corpo docente da elaboração dos 

laudos criminológicos. Assim, as relações entre educadores e educandos e destes com o 

mundo e com o conhecimento, podem ser pautadas pela busca em proporcionar e articular 

em seu bojo as categorias pertinentes à educação de adultos propriamente, quais sejam: a 

conscientização, a organização e a produção no atual mundo do trabalho, conforme 

                                                      
 
8
 Os indivíduos podem solicitar simultaneamente mais de um benefício. 
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apresentadas no capítulo anterior. Afinal, “a educação de adultos tem de abarcar essas três 

categorias e não ser meramente uma extensão da escolaridade” (GADOTTI, 1993: 127). 

E, dessa forma, proporcionar uma “educação autêntica, que não descuide da vocação 

ontológica do homem, a de ser sujeito” (FREIRE, 1979: 66). 
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CONCLUSÃO 

 

 

A pena de encarceramento é, há mais de 150 anos, a forma por excelência de 

combate à criminalidade, objetivo a ser alcançado através da combinação de seus efeitos 

punitivos e correcionais. A educação é axiomática na operação carcerária de transformação 

dos indivíduos.  

A constatação de que a prisão não contribui para o combate à criminalidade 

é tão antiga quanto a própria prisão. Contudo, invariavelmente, qualquer proposta de 

reformulação direcionada à reabilitação dos indivíduos, reafirma em seu bojo seus próprios 

princípios e procedimentos. Nesse sentido, no fracasso quanto às suas finalidades parece 

residir uma de suas forças. 

O objetivo de reabilitar os indivíduos, em outros termos, transformar 

criminosos em não criminosos, tornou a prisão um local privilegiado para a observação e 

investigação dos sujeitos, com o claro fim de controle.  

A dupla finalidade de punir e reabilitar que se atribui à prisão conduz a um 

embate diuturno na formulação de políticas públicas penitenciárias, onde a punição se 

sobressai, fazendo emergir os procedimentos que lhes são inerentes. Esta correlação de 

forças, de forma alguma, orienta-se pela intenção de subjugarem-se. Antes, elas se 

complementam e consolidam a prisão no seio social, reafirmando seus princípios e 

fundamentos. 

As propostas e programas considerados “reeducativos” subsidiam a 

organização penitenciária em suas prioridades de manutenção da ordem interna, de controle 

e dominação da massa encarcerada, contribuindo com os processos de ajustamento dos 

indivíduos ao sistema social do cárcere. Engendram-se, assim, as bases para se desencadear 

os processos de mortificação do eu. No limite, os indivíduos punidos são considerados 

reabilitados na medida em que anulam-se enquanto sujeitos. Esta é a nítida orientação da 

operação carcerária: sinonimizar indivíduo reabilitado a indivíduo anulado ou mortificado. 

As análises dos procedimentos da Comissão Técnica de Classificação do 

COC indicam isto de forma patente. A comissão, composta por advogados, psiquiatras, 

psicólogos e assistentes sociais, é quem decide a vida – presente e futura – dos 

encarcerados, observando primordialmente a subjugação dos indivíduos aos padrões 
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carcerários e a mortificação do seu eu. Independentemente da situação concreta de 

existência dos indivíduos, de seu desenvolvimento e participação nos programas e 

atividades proporcionados pela unidade, os membros  da CTC arrogam-se a prerrogativa 

de, no decurso de uma série de testes e entrevistas que não ultrapassam uma hora de 

duração, deliberar uma avaliação pertinente a toda uma vida, atribuindo aos indivíduos uma 

periculosidade latente e inscrita na escala de toda sua biografia, prolongando sua 

permanência no cárcere. 

O resultado da investigação em 100 prontuários demonstrou que 99% das 

avaliações efetuadas pelas demais esferas da unidade prisional apontavam uma série de 

esforços dos indivíduos: bom desempenho e bons índices de produtividade no trabalho, 

participação e freqüência nas aulas, interesse para o aprendizado dos conteúdos 

programáticos da escola, integração com professores e demais alunos e compromisso com 

os estudos, entre outros. Esforços estes sumariamente ignorados pela Comissão, a qual 

possui a mais absoluta convicção em seus resultados e procedimentos criminológicos, cujos 

fundamentos, saliente-se, produzem a anulação e mortificação dos sujeitos. 

Dessa forma, os indivíduos cujas avaliações indicam assiduidade, 

participação, envolvimento e progressos, têm a solicitação de benefícios negada pela CTC 

e, ainda, vêem tolhidas suas possibilidades de ação no sentido de obtenção daquele 

benefício, uma vez que não são explicitados os motivos pelos quais não foram considerados 

reabilitados. E, quando expostos, o são de forma absolutamente sucinta e sem quaisquer 

orientações que possam reverter o parecer impingido. Evidencia-se justamente o contrário: 

a reabilitação requer a anulação do ser, não um empreendimento próprio para sua formação 

enquanto sujeito. 

A contradição entre a educação e a reabilitação penitenciária incide 

preponderantemente neste aspecto. A primeira almeja a formação dos sujeitos, a ampliação 

de sua leitura de mundo, o despertar da criatividade e da participação para a construção de 

conhecimentos, a transformação e a superação de sua condição. Já, a segunda, atribui a 

absoluta primazia na anulação da pessoa, na sua mortificação enquanto sujeito, aceitando 

sua situação e condição como imutáveis ou, ao menos, cujas possibilidades para modificá-

las estão fora de seu alcance. 

Nesse sentido, a participação dos professores, através de relatórios, na 

Comissão Técnica de Classificação podem transpor para a sala de aula estas prerrogativas, 
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delineando relações pautadas pela submissão, descaracterizando o processo educativo 

fundamentado no diálogo, pressuposto para que os homens tornem-se humanos. 

Todavia, os processos de adaptação, subjugação e anulação dos indivíduos 

ao sistema social do cárcere não são plenos. Estes, inexoravelmente, encerram em si uma 

série de contradições, em cujos interstícios os prisioneiros encontram e constróem formas 

de resistência. 

A educação, em absoluto, permanece neutra nesse processo. Sua 

configuração e suas práticas pedagógicas podem constituí-la enquanto elemento de 

subjugação e controle da técnica penitenciária ou, ao contrário, compor recurso ulterior 

para preservação e formação dos sujeitos punidos. 

A análise da trajetória do Programa de Educação de Adultos Presos indica a 

possibilidade de se constituir a escola nas prisões enquanto espaço diferenciado das 

prerrogativas carcerárias de dominação, controle, construção e solidificação da 

delinqüência.  

O isolamento, a impenetrabilidade e a autonomia das unidades prisionais, 

são fatores fundamentais para a conservação destas prerrogativas. Por conseguinte, a 

consolidação de uma proposta educativa autêntica – cuja primazia recaia na afirmação da 

vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, proporcionando-lhe alternativas de ser 

criativo, dinâmico e de superação de sua própria condição (FREIRE, 1979), efetiva-se 

através da participação no programa de educação de organismos externos aos 

estabelecimentos penitenciários. 

Este quesito não é suficiente, contudo, para evitar o engajamento da 

educação aos preceitos da gestão penitenciária. As possibilidades para uma organização 

escolar pautada por diretrizes predominantemente pedagógicas residem, necessariamente, 

na constituição de um sistema administrativo integrado, de forma a compor uma rede 

escolar estadual nas unidades prisionais. 

Iniciativas isoladas, desencadeadas por uma pluralidade de organismos 

governamentais e da sociedade civil sem comunicação, integração ou ações coordenadas, 

podem concorrer para a incorporação de sua atuação e de seus projetos aos preceitos 

culturais e organizacionais dos estabelecimentos penitenciários ou para a restrição de suas 

iniciativas pelos quadros funcional e dirigente, decorrendo uma entropia crescente da 

organização penal. 
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A constituição de um sistema integrado de administração escolar na Rede 

COESPE pressupõe o gerenciamento efetuado por uma instituição que detenha as 

condições de atuação no âmbito estadual, de forma a implementar uma política pública de 

educação, prescindindo de ações focalizadas e pontuais. 

Uma política pública para educação nas prisões demanda um processo 

contínuo de formação e capacitação dos educadores, a fim de proporcionar condições que 

permitam a consolidação de uma educação autêntica. 

Os educadores, no interior das unidades prisionais, materializam as 

possibilidades desta educação ao constituírem-se enquanto um corpo docente. Afinal, o 

trabalho coletivo contribui de forma resoluta para alargar as fendas dos processos de 

ajustamento e, simultaneamente, para preservar as ações educativas dos preceitos da gestão 

carcerária, propiciando maior autonomia à ação pedagógica. 

Isso não significa que apenas uma instituição deva ser responsável pelo 

Programa de Educação de Adultos Presos em todo o Estado. Ao contrário, um maior 

número de instituições pode contribuir qualitativamente para a educação dos encarcerados. 

Saliente-se, contudo, que os órgãos ou organismos que atuem neste programa devem estar 

inseridos numa política pública de âmbito estadual, gerenciada por um órgão externo aos 

estabelecimentos penitenciários, de forma a constituir um sistema administrativo integrado 

de ensino que implemente uma educação coesa à população carcerária, no que concerne à 

proposta metodológica e curricular. 
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