
 
ESCOLA EM CAMPO MINADO: BREVES REFLEXÕES SOBRE 
CULTURA E FORMA ESCOLAR EM AMBIENTES PRISIONAIS. 

 

Kátia Regina Lopes Costai 

EIXO TEMÀTICO: Educação Sociedade e Práticas Educativas. 

 

 RESUMO 
 
 
A palavra escola remete a um imaginário comum composto por elementos que a legitimam. 
No entanto, processos de ensino-aprendizagem ocorrem diariamente em ambientes que se 
distanciam da imagem que se tem de escola. A aprendizagem em ambientes prisionais traz a 
possibilidade de reflexões sobre cultura, prática e forma escolar. Para embasar as reflexões 
foram utilizadas leituras de autores como: Dominique Julia, Marta Maria Chagas de Carvalho, 
Margarida Felgueiras, Rosa Fátima de Souza, Guy Vincent, Chartier, Foucault, Bourdieu, 
entre outros; permeando os conceitos com observações e experiências na educação de 
menores infratores. Percebe-se que os adolescentes internos desenvolvem formas de 
comportamentos diferenciados a depender do ambiente em que estejam – ora submetidos à 
cultura prisional e ora à cultura escolar, refletindo diretamente nas relações entre 
alunos/professores e entre alunos/processo de aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Cultura Escolar, Forma Escolar, Menor infrator. 

 

                                                          ABSTRACT 

The word school refers to an imaginary  composed of common elements that legitimize it. 
However, teaching-learning environments that occur daily in distance themselves from the 
image you have of school. The learning in prisons raises the possibility of reflections on 
culture, practice and school form. To support the reflections were used as readings by authors, 
like: Dominique Julia, Marta Maria Chagas de Carvalho, Margarida Felgueiras, Rosa Fátima 
de Souza, Guy Vincent, Chartier, Foucault, Bourdieu, among others; permeating the theory 
with observations and experiments in education of Juvenile Offenders. It is noticed that the 
inmates develop ways to different behaviors depending on the environment as they are - now 
submitted to the prison culture and now the school culture is directly reflected in the relations 
between students and teachers and among students / learning process. 
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 A palavra escola remete a um imaginário comum composto por elementos que a 

legitimam. Retirando as percepções e experiências individuais, o ambiente escolar desenha-se 

de imediato como um local organizado, comumente, com cadeiras dispostas em filas, quadro 

negro, livros, cadernos, professores, alunos, diretores, inspetores, ou seja, composto de todos 

os elementos que o constituem como um ambiente escolar tradicional. 

 A escola, constituída desta forma, tem ainda as práticas e os dispositivos normativos 

que, não menos que os componentes anteriores, também a legitimam. Segundo Carvalho 

(2003), a escola é um “produto histórico da interação entre dispositivos de normativização de 

uma cultura escolar e das práticas dos agentes que deles se apropriam”. (p.261). 

 No entanto, processos de ensino-aprendizagem ocorrem diariamente em ambientes que 

se distanciam sobremaneira da imagem que se tem de escola. A aprendizagem em ambientes 

prisionais traz a possibilidade de reflexão sobre cultura, prática e forma escolar de educação, 

sendo esta a proposta do presente artigo. 

 Cabe esclarecer que, neste artigo, toda referência ao ambiente prisional estará 

relacionada aos ambientes da Unidade de Medida Sócio Educativa Feminina
ii que acolhe 

menores infratoras em Sergipe. Diferentemente do que pregam o ECA (Estatuto da criança e 

do adolescente) e o Sinase (Sistema Nacional de Atendimento Sócioeducacional), essas 

unidades assemelham-se sobremaneira aos ambientes prisionais com todas as características 

que os compõem, sejam elas estruturais ou comportamentais. 

 Através da leitura de autores como Dominique Julia, Marta Maria Chagas de 

Carvalho, Margarida Felgueiras, Rosa Fátima de Souza, Guy Vincent, Chartier, Foucault , 

Bourdieu, entre outros, busquei embasamento teórico para as reflexões que seguem pontuadas 

de observações e experiências na educação de menores infratorasiii. O objetivo é refletir sobre 

a cultura e forma escolar num local onde as aulas ocorrem atrás das grades e, algumas vezes, 

sob os olhares de policiais atentos. 

1- Cultura escolar e forma escolar. 
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A partir da terceira geração da Escola dos Annales e da apropriação que os 

historiadores da Educação fazem a respeito dos conceitos ligados à História Cultural, ocorre 

uma ampliação de temas de pesquisa na área e uma redefinição da posição da disciplina no 

campo da pesquisa (CARVALHO, 2003). 

Segundo Barros (2005), a história cultural é particularmente rica no sentido de 

abrigar no seu seio diferentes possibilidades de tratamento. 

  

É esta história cultural – aqui entendida no sentido de uma história da cultura 
que não se limita a analisar apenas a produção cultural literária e artística 
oficialmente reconhecida [...] mas sim para designar toda a historiografia, 
que se tem voltado para o estudo da dimensão cultural de uma determinada 
sociedade historicamente localizada. (BARROS, 2005, p. 126). 

  

Para Chartier (2009), a dificuldade em se traçar uma fronteira precisa entre a história 

cultural e as demais histórias (das idéias, das artes, da educação etc.) deve-se ao fato de 

haverem múltiplas concepções sobre cultura. Segundo o autor, o termo cultura pode se 

distribuir entre duas famílias de significados, uma que remete às obras e aos gestos que se 

submetem a um juízo estético ou intelectual numa dada sociedade, e outra que diz respeito às 

“práticas comuns através das quais uma sociedade ou um indivíduo vivem e refletem sobre 

sua relação com o mundo, com os outros ou com eles mesmos.” (p.34). O desafio da história 

cultural é pensar na articulação entre discurso e práticas. 

  De acordo com Felgueiras (2010),  

a migração do termo cultura para contextos tão diversos dilatou de tal modo 
o seu significado, que se apresenta hoje mais como um instrumento de 
manipulação, com vista a obter a adesão dos indivíduos do que um conceito 
capaz de designar, de forma precisa, uma dada realidade. (p.21).  
 
 

 Compreendido o conceito de cultura, tem-se que, por Dominique Julia (2001), para 

estudar a cultura escolar faz-se necessário uma análise das relações que a mesma mantém com 

a cultura popular, religiosa e política que lhes forem contemporâneas, sendo que essas 

relações nem sempre são pacíficas. O autor define cultura escolar “como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas 

que permitem a transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos.” 

(2001, p.10). 



4 

 

 No entanto, o conceito de cultura escolar aplica-se somente à escola propriamente dita. 

Ao referirmo-nos aos ambientes não escolares, nos quais ocorrem processos educativos, deve 

ser utilizado o conceito de “forma escolar”. Na concepção de Vincent; Lahire & Thin (2001), 

trata-se de uma forma de socialização bem peculiar representada por um tipo específico de 

relação social, inclusive com formas de exercício do poder. Anne-Marie Chartier (apud 

CARVALHO, 2003), afirma que o conceito de forma escolar possibilita “repertoriar através 

da disparidade indefinida dos gestos profissionais, as invariantes da intervenção pedagógica, 

ligadas não aos imperativos de toda transmissão de saberes mas à ‘forma escola’ da 

transmissão.” Ainda para Vincent; Lahire & Thin, 

[...] falar de forma escolar é, portanto, pesquisar o que faz a unidade de uma 
configuração histórica particular, surgida em determinadas formações 
sociais, em certa época, e ao mesmo tempo que outras transformações, 
através de um procedimento tanto descritivo quanto "compreensivo". [...] 
"uma teoria da forma escolar permite, [...] pensar a mudança. [...] o que se 
poderia chamar a recorrência através das modificações.” ( 2001, p. 9-10).  
 
 

Diante do exposto, através do conceito de “forma escolar” compreendido no 

contexto sócio-cultural, entende-se que as práticas constituídas como escolares do tipo que 

ocorrem nos ambientes prisionais perpassam por questões que envolvem um outro tipo de 

cultura, ligada às práticas dos sujeitos privados de liberdade.  

Segundo Vasquez (2008), o debate sobre a cultura prisional é uma questão que vem 

sendo discutida a partir de estudos realizados pelos sociólogos americanos Donald Clemer 

(1940), Gresham Sykes (1958) e pelo brasileiro Augusto Frederico Gaffreé Thompson (1976). 

 

É possível afirmar que esses estudos revelaram em síntese que as pessoas 
que ficam submetidas ao confinamento dentro das prisões, vivenciam o 
fenômeno da prisonização – que corresponde a adoção em maior ou menor 
grau, ao modo de pensar, hábitos, costumes e cultura geral da penitenciária. 
Em outras palavras é uma espécie de deslize para dentro dos padrões 
existentes na comunidade prisional, ou seja, a prisão não é uma miniatura da 
sociedade livre, mas uma sociedade dentro de outra sociedade. (VASQUEZ, 
2008, p.108). 
 
 
 

2- A Escola em campo minado. 
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 A experiência de trabalhar em ambiente prisional com adolescentes em conflito com a 

lei, cabe perfeitamente na metáfora de caminhar num “campo minado”. O cotidiano nesse 

ambiente, principalmente para as professoras polivalentes que permaneciam quatro horas por 

dia confinadas na área de convivência das menores, ensina-nos a caminhar cuidadosamente, 

calculando cada novo passo e nunca com a certeza de estar realmente pisando em terreno 

seguro. Em quase três anos de experiência nesses locais, devo admitir que algumas bombas 

foram detonadas. 

 Adaptar-se a essa nova realidade é submeter-se às normas de convivência que regem a 

sociedade cativa. A título de exemplo: para um professor (trabalhavam um professor e duas 

professoras na Unidade, todos da rede estadual) nada mais comum do que preparar a aula e 

levar consigo todo o material escolar apropriado para tal fim. No primeiro dia de aula, com 

cadernos, livros, canetas e lápis à mão, surge a informação de que tais objetos não compõem a 

realidade escolar das adolescentes internas. 

 Segundo Souza (2007), “o que define um objeto como escolar depende da 

intencionalidade e do uso em determinadas situações e condições históricas.” (p.177). Com 

isso, percebe-se que para as internas os objetos que eu intencionava levar para as aulas 

constituíam-se em armas. A finalidade ou o uso dado aos objetos era outro, completamente 

diferente da finalidade que um adolescente não privado de liberdade geralmente dá. A 

proibição da entrada de cadernos com espiral, canetas e lápis, objetos estritamente escolares 

na visão de qualquer professor, tinha uma explicação plausível: os arames dos cadernos já 

haviam sido utilizados para tentarem enforcar um agente e uma das menores estava presa por 

ter cometido homicídio cravando um lápis na garganta da vítima.  

 Diante disso, as aulas eram ministradas em cadernos de brochura e para escrever, 

apenas a carga de canetas esferográficas (sem o envoltório plástico que poderia ter um “uso” 

não escolar).  

 Outro aspecto que merece reflexão é que as aulas, de início, eram ministradas em uma 

das alas (área interna na qual as menores estavam detidas, composta pelo quarto coletivo, 

banheiro e um quarto individual, que, por estar vago, era destinado às aulas), ou seja, não 

havia um espaço específico de sala de aula. Os professores eram obrigados a adentrar no 

espaço físico das menores e, por tanto, regidos pelas normas e regras impostas pelas mesmas. 

Diferente da sala de aula, que, pela cultura escolar, tem normas e regras constituídas 
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historicamente e mesmo que implícitas, suscitam um tipo de comportamento e atitudes 

adequados ao ambiente.   

 Os professores eram os únicos profissionais que entravam e permaneciam na cela, 

trancados a cadeado, junto às menores. Para que tal fato ocorresse da forma mais segura 

possível, era necessário também, da parte dos professores, adaptarem-se a alguns aspectos da 

cultura prisional, dentre eles a lei do silêncio e o respeito pelas normas que regiam as relações 

entre as adolescentes.  

 

A cultura prisional em seu sentido mais completo é uma organização formal 
e informal da penitenciária, além de interações ou relacionamentos entre 
homens e funcionários que trabalham na prisão [...] a cultura consiste em 
práticas, sistemas de comportamentos, tradições, história, costumes, hábitos, 
modos de pensar, sistema de sinais ou palavras, leis e normas que guiam os 
presos, e, suas idéias, opiniões e atitudes em defesa/contra ou referente a 
lares, família, educação, trabalho, [...]. (CLEMER apud VASQUEZ, 2008, 
p.109). 
 

  

 Uma norma clássica da cultura prisional, que pode ser utilizada como exemplo desse 

processo de “prisonização”, é a submissão dos novatos às humilhações, surras e às tarefas de 

limpeza dos demais. Essa prática também é recorrente nas Unidades de Medidas 

Sócioeducativas, inclusive entre as meninas internas. A novata só via-se livre de tais práticas 

a partir da chegada de uma outra novata; sendo que aquela que sofreu as conseqüências desse 

“ritual”, não hesitava em iniciar a que estava chegando. De acordo com Vasquez (2008), a 

causa que sustenta ou impulsiona a submissão de presos novatos ou presos antigos a grupos 

dominantes da prisão é a luta pela sobrevivência. Supõe-se também a necessidade de 

aceitação no grupo. 

 Interessante constatar que, após um ano, em decorrência de algumas mudanças 

administrativas e estruturaisiv, as aulas passaram a acontecer num ambiente externo. Fora 

montada uma estrutura com tendas que, apesar de improvisada, nos remetia à simbologia do 

ambiente escolar: carteiras escolares dispostas em filas, quadro negro e birô. Além disso, 

apesar da área externa ser anexa às celas (distanciadas em apenas poucos metros), criou-se 

uma nova rotina de ida à escola. O que antes acontecia sem nenhum tipo de preparação (tomar 

banho, arrumar-se, separar o material, por exemplo), passou a acontecer de forma 

sistematizada, sem, no entanto, ter sido imposta.  
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 Percebe-se que o ambiente escolar, mesmo constituído de forma tão incipiente 

determinou a maneira como as menores se relacionavam com o processo de escolarização. 

Claramente ocorria uma mudança de exercício do poder. Com a implantação do ambiente 

escolar dentro do ambiente prisional, as regras e normas que constituem a cultura escolar 

vieram agregadas. No mais, a sala de aula legitimava a criação de outras normas pelo 

professor. 

 

A escola como instituição na qual, se fazem presentes formas de relações 
sociais buscadas em um enorme trabalho de objetivação e de codificação - é 
o lugar da aprendizagem de formas de exercício do poder. Na escola, não se 
obedece mais a uma pessoa, mas a regras supra-pessoais que se impõem 
tanto aos alunos quanto aos mestres. 

(VINCENT; LAHIRE & THIN, 2001, p. 30-31). 
 
 

Segundo Bourdieu (1974), a violência simbólica atua no sentido de “naturalizar” as 

representações sociais dominantes através das instituições. Deste modo, a violência simbólica 

não é percebida como violência, e sim como uma ação baseada em um respeito que 

"naturalmente" se exerce. Da mesma forma ocorre com o poder simbólico, tipo de poder que é 

conferido àquele que o exerce. “É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê 

que ele existe” (BOURDIEU, 1989, p.188).  

Para Foucault (2009) a escola, assim como os conventos, exércitos e prisões, tornam 

os corpos dóceis através da disciplina (o conceito de “corpos dóceis” é trazido pelo autor em 

Vigiar e Punir: nascimento da prisão, publicado em 1987). Esses processos disciplinares já 

existiam há muito tempo, mas se tornaram fórmulas gerais de dominação a partir dos séculos 

XVII e XVIII. Para o autor, a disciplina é vista como um controle minucioso das operações do 

corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação de 

docilidade-utilidade (FOUCAULT, 2009, p.133). 

 

 Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho sobre o corpo, 
uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 
comportamentos. O corpo humano entra numa maquinaria de poder que o 
esquadrinha, o desarticula e o recompõe [...] A disciplina fabrica assim 
corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis". A disciplina aumenta as 
forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui essas 
mesmas forças (em termos políticos de obediência). Em uma palavra: ela 
dissocia o poder do corpo faz dele por um lado uma "aptidão", uma 
"capacidade" que ela procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a 
potência que poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição 
estrita. (p.133-134) 
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O efeito causado pelo espaço disciplinar do ambiente escolar sobre os corpos, 

representado neste artigo pelas mudanças causadas no comportamento das adolescentes após a 

implantação de uma “escola” dentro do ambiente prisional, é abordado por Foucault (2009) 

através de concepções a exemplo da cerca, que é a “especificação de um local heterogêneo a 

todos os outros e fechado em si mesmo”, modelo esse seguido pelos quartéis, conventos e 

mais tarde pelos colégios (FOUCAULT, 2009, p.137); e do quadriculamento, que consiste 

em manter “cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo.” (FOUCAULT, 

2009, P.138). 

 

E, nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua 
idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra; 
ele se desloca o tempo todo numa série de casas; umas ideais, que marcam 
uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir 
materialmente no espaço da classe ou do colégio essa repartição de valores 
ou dos méritos.(FOUCAULT, 2009, p. 141). 
 
 

 O objetivo o quadriculamento é o de poder vigiar a cada instante o comportamento de 

cada sujeito, apreciá-lo, sancioná-lo, medir as qualidades ou os méritos. Procedimento 

utilizado para conhecer e dominar, sendo que a disciplina organiza um espaço analítico. 

(FOUCAULT, 2009, p. 138). 

 

 Percebe-se que as adolescentes internas desenvolveram formas de comportamentos 

diferenciados a depender do ambiente em que estejam – ora submetidas à cultura prisional e 

ora à cultura escolar, refletindo diretamente nas relações entre alunos/professores e entre 

alunos/processo de aprendizagem. Essa maneira diferenciada de comportar-se durante as aulas 

- primeiramente na ala, depois num ambiente escolar - remete-nos a refletir sobre a cultura 

escolar, as relações de poder na escola e a disciplina dos corpos.  

 Constatou-se que a partir da mudança do local das aulas, as próprias adolescentes 

vigiavam e repreendiam comportamentos inadequados durante a aula. As líderes do grupo, 

inclusive, assumiram o papel de “monitoras” voluntariamente, pedindo silêncio nos 

momentos de conversa, exigindo respeito aos professores e expulsando da sala de aula os que 

iniciavam uma briga corporal. Tais atitudes não existiam antes da referida mudança e os 

problemas sempre eram resolvidos com a retirada dos professores das alas e contenção das 

adolescentes. 
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 Apesar das recentes discussões a cerca de uma possível perda de poder ou controle 

disciplinador por parte da escola, devido ao aumento de casos de indisciplina grave que 

tomam proporções de divulgação nacional, o ambiente escolar ainda suscita reações e 

comportamentos diferenciados, adequados à cultura escolar. 
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