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RESUMO 

Esta pesquisa investiga as práticas educacionais desenvolvidas nas unidades 
prisionais do Estado de São Paulo e pretende discutir os limites institucionais 
que interferem na oferta e na qualidade da educação nas prisões.  

Após a regulamentação das Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação 
nos Estabelecimentos Penais através da Resolução nº 3, de 11 de março de 
2009, o Estado de São Paulo, para se adequar à nova legislação, criou o 
Programa de Educação nas Prisões, através do Decreto nº 57.238, de 17 de 
agosto de 2011, que reestruturou a oferta educacional nos Estabelecimentos 
Prisionais. A partir dessa nova realidade, as atividades educacionais no interior 
das unidades prisionais passaram por inúmeras transformações, tendo 
principalmente, a inclusão da Secretaria de Estado de Educação como principal 
responsável para a organização da oferta de Educação Formal.  

Ao acompanhar as transformações ocorridas, os dados oficiais divulgados, as 
mudanças pouco influenciaram nas ações educacionais no interior das prisões. 
A educação nas prisões deve respeitar os princípios e pressupostos de uma 
Educação de Jovens e Adultos e que, além do acesso, enquanto direito, a 
qualidade das ações também deve ser avaliada. A Investigação procurou 
verificar, através da coleta de dados, informações que expliquem os baixos 
índices de atendimento como informações que contribuam para uma avaliação 
das ações que estão sendo desenvolvidas. 

Para isso, além da análise dos dados quantitativos disponíveis, o processo 
investigativo proporcionou a observação direta das atividades como a 
realização de entrevistas com educadores e alunos. 

Os dados coletados mostram os limites institucionais que interferem 
diretamente na oferta de educação nas prisões, oferecendo elementos que se 
possa pensar na reorganização das políticas públicas que tenham como meta a 
inclusão e permanência de homens e mulheres em situação de privação de 
liberdade em Ações Educativas no Cárcere. 

 

Palavras Chaves: Educação nas Prisões; Políticas Públicas de Educação nas 
Prisões; Práticas Educacionais nas Prisões. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This research investigates the educational practices developed in the prison 

units of the State of São Paulo and aims to discuss the institutional limits that 

interfere in the supply and quality of education in prisons.  

After the regulation of the National Guidelines for the Provision of Education in 

the Establishments of Criminal through Resolution no. 3, of march 11, 2009, the 

State of São Paulo, to conform to the new legislation, created the Education 

Program in Prisons, through Decree no. 57.238, 17 august 2011, which 

restructured the offer of education in Prisons. From this new reality, the 

educational activities in the interior of the prison units have gone through many 

changes, mainly with the inclusion of the State Department of Education as the 

main responsible for the organizing of the supply of Formal Education. 

By tracking the transformations that have occurred, the official data released, 

and the changes made little influenced in the educational actions on the interior 

of the prisons.  

Education in prisons must respect the principles and assumptions of Education 

for Young people and Adults and that, in addition to access, as a right, the 

quality of the actions should also be evaluated. The Investigation sought to 

verify, through data collection, information to explain the low rates of service, 

such as information that will contribute to an assessment of the actions that are 

being developed.  

Therefore, in addition to the analysis of the quantitative data available, the 

investigative process and provided the direct observation of activities such as 

conducting interviews with educators and students. 

The collected data show the institutional limits that interfere directly in the 

provision of education in prisons, providing elements that you can think of on 

the reorganization of public policies that have as a goal the inclusion and 

permanence of men and women in a situation of deprivation of liberty in 

Educational activities in the Prison. 

Keywords: Education in Prisons; Public Policies of Education in Prisons; 

Educational Practices in Prisons. 
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APRESENTAÇÃO 

Conhecer o universo prisional significa também desvelar inúmeras 

regras, normas e procedimentos, muitas vezes não oficiais, não ditos que 

convivem entre si, numa intensa negociação diária, denota conhecer outra 

cultura, outro mundo. 

Vivenciar o espaço prisional, mesmo restrito aos ambientes e horários 

permitidos, pouco a pouco, nos possibilita conhecer as características e a 

organização desse outro mundo, suas lógicas, as relações de poder e as 

estratégias de sobrevivência, as formas de imposição da disciplina, segurança 

e as táticas de resistência e de sobrevivência num ambiente tão hostil. 

Para quem acompanhou a história das prisões no Estado de São Paulo, 

nas últimas duas décadas, pode também presenciar as inúmeras mudanças 

ocorridas. Desde o seu crescimento vertiginoso, atualmente com 170 unidades 

prisionais, como a consolidação da maior população prisional do país, cerca de 

260 mil detentos. 

Na área educacional, as mudanças mais significativas ocorreram a partir 

de 2010, como a regulamentação das Diretrizes Nacionais de Educação nas 

Prisões, que obrigou o Governo do Estado a tomar providências para adequar 

a oferta educacional nas prisões respeitando as novas orientações. 

A educação nas prisões passou, nos últimos anos, a ser um tema muito 

discutido por pesquisadores e pela sociedade civil. Para alguns, a prisão tem 

como objetivo principal, a detenção dos “criminosos”, a vigilância e o castigo. 

Não bastam prender, as pessoas que ali se encontram, precisam seus delitos 

pagar com sofrimento e trabalho. Para grupo, para quem defende os direitos 

humanos, essa visão fere a dignidade do individuo e lutam para que a pena 

privativa de liberdade também cumpra o papel de ser um instrumento para 

reintegração social, guardando os custodiados, garantindo seu atendimento, 

seus direitos e ações que contribuam para a reconstrução de sua identidade. 
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Para que esse objetivo seja alcançado à oferta de ações educativas são 

primordiais. Sabemos que a população prisional tem como característica uma 

baixa escolarização, além de serem jovens e não terem uma qualificação 

profissional. São jovens e adultos que não tiveram, sendo excluídos dos 

processos produtivos, da formação regular, do acesso de bens e serviços, 

sendo marginalizados socialmente e que encontraram no “mundo do crime”, 

talvez a única alternativa para sobrevivência. 

Partimos do pressuposto, como defendem inúmeros pesquisadores, que 

a questão do direito à educação nas prisões já seja um consenso e que, a 

partir deste momento, precisaremos discutir a qualidade das ações que são 

oferecidas. 

Desta forma, apostar em ações de elevação de escolaridade e 

qualificação profissional tem sido nos últimos anos uma forma de garantir 

direitos básicos e fundamentais, como possibilitar, ao final dos processos 

educativos o acesso a novos direitos, a possibilidade de uma reconstrução 

pessoal, desfazendo o mito de que “quem vive no mundo do crime nunca 

conseguirá mudar”, deixar a marginalidade social1.  

Na prisão, dentre as inúmeras contradições, vivemos o dilema entre 

punição e educação, vigilância e emancipação, entre sofrimento e alegria.  

Reintegrar homens e mulheres que se encontram em situação de 

privação de liberdade continua ser um desafio, uma meta. Para que isto ocorra, 

primeiramente precisamos superar a visão simplista de que os processos 

educativos não são privilégios e sim direitos. Depois, temos que garantir que 

esses processos educativos sejam implantados e que tenham qualidade, ou 

                                                           
1
 No dicionário da língua portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda, encontramos a seguinte 

definição da palavra marginal (Bras.): “Diz-se da pessoa que vive à margem da sociedade ou 
da lei como vagabundo, mendigo ou delinquente fora da lei”. 

A partir dessa definição podemos encarar dois aspectos da questão da marginalidade, quais 
sejam, viver à margem da sociedade — esta entendida como uma coletividade na qual os 
valores e as regras de conduta são regidos por um consenso grupal — e, o segundo aspecto, 
sociedade entendida como um sistema estruturado a partir de leis formais — um sistema 
jurídico, legal. Neste segundo caso, o marginal é um fora da lei. No primeiro, ele é 
simplesmente alguém que está fora de um grupo, ou não pertence a tal grupo social, pois nem 
sempre a sociedade consensual coincide com a legal. 

 



19 
 

seja, que realmente garantam a superação da situação concreta – privação – 

para alcançar um depois, uma nova oportunidade quando esses homens e 

mulheres se encontrarem novamente em liberdade. 

Também, precisamos insistir que a condição de privação de liberdade é 

passageira. Temos que considerar que esses homens e mulheres estarão 

novamente no convívio social e que para isso além da oferta de direitos, do 

atendimento durante a privação, a sociedade precisará acolhê-los novamente, 

gerando possibilidades reais de reintegração, superando a visão fatalista de 

que “um detento será preso para sempre, mesmo estando em liberdade”. 

Refiro-me ao estigma do “ex-presidiário” que o ex-detento carrega consigo.  

Não existem consensos simplistas num campo complexo e 
polêmico por natureza, no entanto há dois elementos comuns a 
todos os autores: o reconhecimento do poder da educação 
sobre a mudança de perspectivas de vida e o direito inalienável 
de todos à educação, entendida crescentemente com 
aprendizagem do longo da vida. (IRELAND, 2011). 

Esta pesquisa parte de uma inquietação ora, se a educação é um direito 

constitucional, porque não conseguimos garantir a permanência dos alunos 

detentos, assim como a qualidade das ações educativas atualmente em pratica 

no sistema prisional? 

A Educação nas Prisões do Estado de São Paulo possui uma história 

marcada por inúmeras iniciativas para a sua organização e efetivo 

desenvolvimento. 

Nos últimos quarenta anos, a oferta educacional ficou sob 

responsabilidade da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – (FUNAP), 

uma fundação vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária, que 

implantou e desenvolveu nas unidades prisionais do estado, ações de 

educação formal e práticas não formais, como qualificação profissional, 

atividades culturais e artísticas, zelando por um modelo integral de formação ou 

como uma educação ao longo da vida (IRELAND, 2011). 

Coube a está Fundação, implantar os projetos educacionais 

desvinculando-os das práticas penitenciárias, superando desta forma o dilema 

entre punir e educar. 
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Ao verificarmos os projetos criados e implementados, notamos um 

esforço no sentido de acompanhar os paradigmas que foram gerados e 

substituídos ao longo da história, criando propostas que procuraram 

acompanhar uma vertente mais crítica, respeitando as diversidades e 

particularidades de cada unidade e da população prisional. 

Enquanto em outros Estados havia uma ausência de Políticas Públicas 

de Educação na área prisional, ou ações voluntaristas, o Estado de São Paulo, 

manteve uma regularidade de ações e ofertas, mesmo não sendo, a Fundação, 

reconhecida oficialmente, não tendo legitimidade para desenvolver programas 

educativos. 

A partir de 2011, acompanhamos alterações significativas na oferta das 

práticas educativas nas unidades prisionais do Estado de São Paulo. 

Cumprindo a nova legislação, a Secretaria de Estado de Educação em parceria 

com a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado e a Fundação Prof. 

Dr. Manoel Pedro Pimentel, através do Decreto Estadual 57.238/11 que institui 

o Programa de Educação nas Prisões – PEP (DOE, 18/08/2011, Seção I) 

Com a implementação do Programa de Educação nas prisões, a 

promessa de dias melhores a partir de uma suposta oferta da organização 

educacional com a contratação de profissionais de educação e com a 

implementação de uma proposta pedagógica, possibilitando o acesso à 

educação e ampliando a oferta de vagas nas unidades prisionais. 

Passados alguns anos, percebemos que as promessas realizadas no 

passado ainda não foram cumpridas em sua efetividade. Os números 

referentes ao atendimento educacional, de aproximadamente 14 mil presos 

(SAP, 2017) disponíveis na Secretaria de Administração Penitenciária, 

demonstram que o atendimento educacional ainda é, proporcionalmente à 

população encarcerada, insuficiente e que as práticas desenvolvidas não 

atendem às necessidades reais de jovens e adultos (SAP, 2017). 

Muitos adultos, no entanto, quando retornam às escolas, não 
se sentem acolhidos e envolvidos nos processos de ensino-
aprendizagem e nas relações entre as pessoas que são e 
fazem a escola (BARCELOS, 2010 p. 9). 
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Para quem acompanha a Educação de Jovens e Adultos (EJA), sabe da 

dificuldade da organização dessa modalidade de educação em todo o país e, 

das dificuldades de implementação dessa modalidade no interior das prisões. 

A LDB 9394/96 incorporou a mudança conceitual de EJA que 
se dava desde o final dos anos 80. A mudança de “Ensino 
Supletivo” para “Educação de Jovens e Adultos” não é uma 
mera atualização vocabular. Houve um alargamento do 
conceito ao mudar a expressão de ensino para educação. 
Enquanto o termo “ensino” se restringe à mera instrução, o 
termo “educação” é muito mais amplo, compreendendo os 
diversos processos de formação (SOARES, 2002 p. 12). 

Em muitos lugares, a ideia de suplência, continua presente na 

organização das práticas educativas para adultos. Essa concepção está 

presente também nas práticas educativas desenvolvidas nas Prisões. 

Precisamos, conforme BARCELOS (2010,11) superar uma visão reducionista 

da EJA, e, segundo, repensar e ampliar a concepção e prática da educação 

com um todo.  

A história da Educação nas Prisões do Estado de São Paulo é marcada 

pelo antagonismo. No início da década de 90, os educadores que atuavam nas 

prisões já questionavam o modelo2 (um modelo de educação supletiva, 

compensatória, que não respeitava as particularidades de cada indivíduo) 

implantado. Posteriormente, os projetos que foram desenvolvidos, procuraram 

dar uma resposta mais efetiva a essa questão, ou seja, um modelo mais crítico 

de educação, procurando alternativas para a criação de práticas educativas 

que fossem além da instrução. 

Com isto, refletir sobre a Educação nas Prisões significa também, em 

repensar a educação a partir de uma concepção mais ampla, não só de 

elevação de escolaridade, mas da oferta de práticas que favoreçam uma 

formação integral. 

                                                           
2
 É senso comum, na prática, reduzir o papel da educação escolar para as classes populares à 

elevação de escolaridade, primando-se por um currículo de caráter mais instrumental, 
conteudista, visando eminentemente à sua inserção no mercado de trabalho (JULIÃO, 2016 p. 
33). 
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Porém, propor uma educação que promova a formação integral de 

homens e mulheres em situação de privação de liberdade, talvez não seja uma 

tarefa tão simples. 

Historicamente, o tratamento penitenciário primou mais pela 

Disciplinação dos corpos, pelo castigo, pela vigilância do que por processos 

educativos. 

Conforme constatou Zygmunt Bauman (1999) a prisão além de 

imobilizar, expulsa. “A prisão significa uma prolongada e talvez permanente 

exclusão” (p.133). Contraditoriamente a essa concepção, mesmo com 

mecanismos tão perversos, apostamos que na prisão as práticas educativas 

sejam fundamentais para a reconstrução de identidades tão danificadas e 

permita a inclusão. 

As mudanças em relação à oferta de educação nas prisões do Estado 

de São Paulo são recentes e carecem ainda de análise a avaliação. Desta 

forma, ao decidirmos realizar essa pesquisa, esperamos também contribuir e 

estimular outras reflexões para o desenvolvimento de novos projetos e práticas 

educacionais nas unidades prisionais. 

A insatisfação, o desconforto em relação aos Programas que estão 

sendo em desenvolvimento no Estado de São Paulo parte da conexão diária 

que estabelecemos nos últimos vinte e cinco anos, a partir da vivência e 

participação nas práticas educacionais desenvolvidas nas unidades prisionais.  

Com uma vasta experiência no sistema prisional, atuando como 

educador e gestor do programa antes de assumir o papel de pesquisador, uma 

história que iniciou em 1993. 

Anteriormente ao papel de pesquisador, convivi com o universo prisional 

do Estado de São Paulo atuando diretamente nos Programas desenvolvidos 

pela FUNAP.  

A minha história iniciou numa unidade prisional quando pela primeira 

vez, em 1993, descobri que havia educação nas prisões. O primeiro contato 

com esse mundo foi para participar de uma seleção para vaga de monitor de 
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educação. Após a seleção, comecei a lecionar para uma turma de 

alfabetização, experiência importante para compreender as regras e o 

funcionamento da prisão. 

No período entre 1997 a 1999, tive a oportunidade de ocupar o cargo de 

monitor coordenador, mudando de unidade, tendo a oportunidade de conhecer 

o famoso Carandiru3, assumindo uma nova função e aprendendo um pouco 

mais sobre o contexto prisional do Estado de São Paulo. 

Conforme relatou um ex-detento que ocupou o cargo de monitor 

Um novo monitor coordenador veio trabalhar conosco, o Zé 
Antônio. Em uma das reuniões, ele se levantou e se 
apresentou. Tinha formação em filosofia e experiência de 
alfabetizador. Era um sujeito alto, largadão. Inspirou simpatia 
imediata. Já imaginei altos diálogos. Sempre adorei filosofia. 
Ele cuidaria mais da parte de alfabetização, com os 
professores de Alfa I e II (MENDES, 2015 p. 222). 

Em 1999, após ser aprovado no Concurso Público realizado pela 

FUNAP, assumi o cargo de Supervisor de Educação, função que permitiu 

conhecer diversas unidades do Estado e conviver com inúmeros profissionais 

da Secretaria de Administração. 

Neste mesmo ano, fui aprovado no Programa de Educação (Currículo) 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), que resultou na 

dissertação intitulada: A “Cela de Aula” —  tirando a pena com letras, pesquisa 

que contribuiu imensamente para a minha formação. 

Em 2008, fui convidado a assumir o cargo de Gerente Regional das 

unidades prisionais localizadas na Grande São Paulo e Litoral. Função com 

maior responsabilidade, que permitiu ampliar o olhar sobre as ações realizadas 

não só referentes à educação, mas compreender outras dimensões do trabalho 

prisional.  

Em 2013, novamente convidado, assumi a função de Superintendente, 

que ampliou ainda mais a minha atuação enquanto gestor, interferindo 

                                                           
3
 A Casa de Detenção de São Paulo, popularmente conhecida como Carandiru por localizar-se 

no bairro homônimo da cidade de São Paulo, foi uma penitenciária que se localizava na zona 
norte de São Paulo. Foi inaugurada na década de 1920. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carandiru
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pris%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdivis%C3%B5es_da_cidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subdivis%C3%B5es_da_cidade_de_S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1920
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diretamente em inúmeras Políticas Públicas implantadas no Estado de São 

Paulo. 

Paralelamente as funções e atribuições do cargo puderam acompanhar 

a construção do Programa de Educação nas Prisões e a sua implantação. 

Além disso, pude presenciar as discussões e encontros que serviram para criar 

toda a proposta. 

Após a implantação do Programa de Educação nas Prisões pude 

acompanhar o desenvolvimento das ações como também presenciar as 

dificuldades que foram a surgindo nas mais variadas regiões do Estado de São 

Paulo. 

Com o acúmulo dessa experiência, retornei à Universidade com o 

objetivo de traduzir as angústias num novo projeto de pesquisa, para tentar 

ampliar o meu conhecimento sobre as práticas educativas nas prisões e 

contribuir com os inúmeros pesquisadores que se debruçam sobre essa 

temática. 

Pesquisadores como Carreira, (2009), Craydi, 2010, Graciane (2010), 

Julião (2009), Lemgruber (2002), Mayer (2006), Onofre (2007), Portugues 

(2001), Yamamoto (2010), Leme (2002), que já demonstraram através das 

suas pesquisas a importância das práticas educativas nas prisões, sobre a 

necessidade da garantia desse direito, como a reflexão sobre os obstáculos 

que necessitamos discutir e enfrentar. 

Esta pesquisa, pretende discutir os limites institucionais que impedem a 

implementação e ampliação de práticas educativas nas prisões, assim como 

avaliar as práticas educativas atualmente em curso, sejam elas formais ou não 

formais. 

Para essa investigação, optamos por realizar uma pesquisa de caráter 

etnográfico, pois, acreditamos que seja a melhor opção para compreender as 

relações internas presentes nas instituições prisionais. 

Através da prática etnográfica, procuramos ouvir os educadores, alunos 

e servidores que atuam nos Programas Educacionais no interior das unidades 
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prisionais, além de pesquisar os documentos oficiais e dados estatísticos 

elaborados pelas Secretarias responsáveis pela Educação nas Prisões em São 

Paulo. 

A pesquisa está estruturada em quatro capítulos. Na primeira seção, 

apresentamos uma reflexão sobre a prisão e reabilitação. Historicamente, 

segundo inúmeros teóricos, a prisão funcionou mais como uma instituição 

punitiva do que educativa (FOUCAULT, 1979).  Dessa forma, refletir sobre esta 

instituição pareceu ser importante para alcançarmos os objetivos pretendidos.  

A segunda seção apresenta a história da Educação nas Prisões do 

Estado de São Paulo. Neste capítulo, procuramos reconstruir e apresentar 

todas as ações, programas e projetos que foram a ser desenvolvidos ao longo 

dos anos até a implantação do Programa de Educação nas Prisões. 

Na terceira seção apresentamos alguns princípios que consideramos 

fundamentais para a implantação de práticas educativas nas prisões. Baseados 

na legislação pertinente ao tema e em pesquisadores preocupados com a 

educação nas prisões, procuramos elencar questões fundamentais para a 

defesa de uma educação nas prisões que respeite as particularidades e 

especificidades desse universo. 

Uma quarta seção, onde apresentamos todo o percurso metodológico da 

pesquisa e as informações coletadas. Nesse capítulo estão os dados 

quantitativos e qualitativos, oferecem os argumentos para sustentarmos a 

nossa hipótese principal, qual seja, de que os limites institucionais interferem 

diretamente no acesso e permanência dos alunos presos nos programas 

educacionais ofertados nas prisões como na qualidade dessas ações. 

Por fim, após análise desses dados, concluímos a pesquisa com a 

intenção de contribuirmos de forma positiva para a elaboração de novas 

questões. 

Queremos concluir esse trabalho apontando os desafios que ainda 

teremos que superar como proposições, que consideramos fundamentais para 

a oferta de educação nas prisões, práticas educativas que não desqualifiquem 
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as ações desenvolvidas, criando hierarquias e prioridades entre o formal e não 

informal.  

Desejamos assim, apresentar os esforços realizados para a garantia do 

direito à educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade, 

como também discutir os limites institucionais para que a efetivação desse 

direito e, quem sabe, das análises realizadas, das informações coletadas, 

sugerir formas para superação da condição atual. 

Somente superando essa dicotomia, criando espaços educativos que 

respeitem o espaço prisional e as necessidades de homens e mulheres em 

privação de liberdade, teremos realmente conquistado e garantido um direito 

fundamental. 
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Seção 1 - A prisão e o tratamento carcerário 

Seção 1 

1. A prisão e o tratamento carcerário 

Desde o primeiro instante, em que temos a oportunidade de adentrar, no 

ambiente prisional se impõem com violência. A muralha, as suas grades, os 

guardas, a rotina e a cultura dessa instituição reprimem de imediato a nossa 

espontaneidade. 

As prisões foram concebidas como o lugar privilegiado para a punição 

dos criminosos com o advento da pena de privação de liberdade. 

Historicamente, as punições a todas as pessoas que infringiram de 

alguma forma a lei estabelecida, sempre foram violentas. 

A partir da idade moderna, conforme demonstrou Perrot (1992) torna-se 

evidente que os primeiros prisioneiros a cumprirem pena privativa de liberdade, 

foram pessoas, que não tiveram a oportunidade de participarem do modelo 

capitalista nascente4. Pessoas expropriadas das suas terras e inúteis diante do 

novo modelo de produção. Os desertados, indivíduos que foram expulsos do 

campo, aumentaram paulatinamente o número de pessoas excluídas. Portanto, 

novas formas de controle precisaram ser desenvolvidas.  

A prisão, como pena, demonstrava a preocupação com o 
controle, a guarda e a disciplina não só dos criminosos, mas de 
toda uma nova multidão. A finalidade era torna-la pronta para a 
inserção no processo produtivo, isto é, apta, disposta e 
disponível (SÁ, 1996 p. 18). 

A prisão apresenta-se com uma finalidade dentro da sociedade 

industrial, como demonstrou Perrot (1992). 

Convertida no centro irradiador do sistema penitenciário, na 
própria medida em que a pena privadora de liberdade, constitui 
o essencial, a prisão assume uma tripla função: punir, defender 
a sociedade isolando o malfeitor para evitar o contágio do mal 

                                                           
4
 Os primórdios do pré-capitalismo estão ligados à crise o sistema feudal, provocada pelo 

crescimento demográfico a Europa e pela consequente inadequação da produção ao consumo. 
A nova situação econômica e social que se criou deu origem ao Renascimento Comercial e 
Urbano. E é claro que este acelerou a decadência do feudalismo, na medida em que se tornou 
um importante elemento do capitalismo nascente (PERROT, 1992). 
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e inspirando o temos ao seu destino, corrigir o culpado para 
reintegrá-lo à sociedade, no nível social que lhe é próprio (p. 

262). 

Gradativamente o modelo de punição foi sendo modificado,  

O suplicio aparecia como realidade degradante a apontar para 
as chagas sociais mais profundas e significativas. A sociedade 
e o Estado que supliciam criminosos, são entidades vingativas 
e, portanto, irracionais e arbitrárias. Em contraste, a ideologia 
iluminista definindo a sociedade como força moral e a coesão 
social como produto de contratos racionais entre indivíduos, 
transfere o tema da punição do crime para outros planos, 
distintos do exercício cego da vingança. (PAIXÃO, 1987 p. 18). 

As penas individuais e em praça pública deixaram de ser aplicadas, nas 

palavras de Sà (1996),  

A revogação paulatina de punição considerada bárbara e sua 
substituição pela prisão são indicativas de aceitação, 
predomínio e difusão das penas privativas de liberdade a ser 
cumprida no espaço prisional (p.19). 

Entre os séculos XVIII e XIX. Momento da constituição da prisão como a 

conhecemos notar que, como os novos regimes franceses, talvez ironia do 

destino, começaram a verificar suas falsas promessas sendo realizadas na 

prática. A liberdade trouxe consigo a prisão. A promessa de prosperidade após 

a Revolução Industrial permitiu que simultaneamente fossem criadas normas e 

interdições que culminaram com a fabricação de delinquentes5.  

Ora, não é recente a suposição de que a pobreza possui intrínsecas 

relações com a criminalidade. 

O pobre, o necessitado, objeto de caridade pública, pedinte, 
vagabundo, vadio sempre foram suspeitos de práticas 
delituosas, daí a conveniência em encarcera-lo. Seria tranquilo 
para os ricos tê-lo guardado em algum lugar e sob seu 
controle. (SÀ, 1996 p. 20). 

                                                           
5
 O que importa no delinquente não é o ato em si, mas sua história. Todos nós somos 

estudados como potenciais infratores: todos são suspeitos, todos são potenciais 
transgressores da lei, isso é especialmente verdadeiro em zonas de exclusão social ou 
minorias étnicas e religiosas (aqui nascem, por exemplo, as figuras do terrorista e do 
“trombadinha”). Talvez daí a sensação constante de nos sentirmos culpados, a técnica 
disciplinar cria um modelo de conduta que mede indivíduos singulares para colocá-los em uma 
linha estatística de periculosidade e culpabilidade. (FOUCAULT, 1992) 
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Cabe destacar que desde a sua origem, a prisão não conseguiu cumprir 

a totalidade dos seus objetivos. Mesmo que os teóricos da época acreditassem 

no seu valor educativo, a prisão falhou a partir do momento que não 

possibilitou a reabilitação da população prisional. 

O que fazer com os prisioneiros após trancafiá-los, isolando-os da 

sociedade? 

A partir desse questionamento, já presente no século XIX, surge a 

necessidade de ações que visassem à reabilitação ou, de maneira camuflada, 

que garantissem a disciplina e o adestramento. A educação dos prisioneiros se 

fazia necessária, mas diante dessa necessidade, qual educação oferecer? 

Perrot (1992) descreve o modelo educacional almejado na origem da 

prisão,  

Educar o prisioneiro é ensinar-lhe a limitar suas necessidades 
(...), força-lo a adquirir novos hábitos, o hábito laborioso e o 
hábito econômico (poupança), constrangendo-o ao trabalho, 
pivô do sistema, e a um rigoroso emprego do tempo. (p.268). 

Continuando a sua exposição, Perrot (1992) descreve que a instrução 

dos prisioneiros limitar-se-ia às noções básicas da época, século XIX, pois, 

como hoje, ainda existem aqueles que acreditam que a educação pode 

aperfeiçoar o fazer criminoso. 

Quanto à instrução, limitar-se-á às noções elementares de 
leitura, escrita e contas. Seu excesso seria pernicioso. Convém 
não abrir à criminalidade os recursos da Inteligência (p.268). 

Essa atitude era justificada pela própria estratificação social. Se existem 

“classes superiores” 6, estas receberão um modelo de educação diferenciado, 

pois, caberá a ela ordenar a sociedade. Por outro lado, às “classes inferiores” 7 

caberão apenas a obediência e o cumprimento do dever. 

Na educação das classes superiores, a inteligência é fim e 
meio, mas é preciso evitar tratar as classes inferiores, que têm 

                                                           
6
 Segundo Perrot (1992), as classes superiores eram compostas pelos clérigos, políticos e 

representantes da burguesia nascente. 

7
 As classes inferiores, segundo Perrot (1992), no início do século XIX, por trabalhadores 

urbanos, camponeses e por aqueles expropriados de seus bens. 
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de prover às primeiras necessidades da vida, como as classes 
superiores, que não precisam absolutamente se preocupar com 
isso. Entre as classes inferiores, trata-se apenas da instrução 
profissional, moral e religiosa necessária à educação das 
necessidades e das paixões. Acrescentar a instrução 
intelectual é oferecer-lhes o incentivo e a atração da ciência, 
sem lhes dar ao mesmo tempo os recursos e os lazeres 
necessários para chegar até ela (PERROT, 1992 p. 268). 

Sendo assim, pouco a pouco compreendemos e desvelamos o sentido 

da prisão, a ideologia que a sustenta. O lugar de reeducação dificilmente 

existirá, pois, para que servirá esse excedente que se encontra privado de 

liberdade. Por outro lado, o fracasso da prisão diante da ressocialização, é 

resultado da própria organização dessa instituição. Ali, prisioneiros e 

prisioneiras ressignificarão sua identidade, serão destroçados, exilados da 

sociedade8. Se existe um ideal, um discurso competente e por isso conivente, a 

prática mostra-se de forma muito diferente. O ideal da educação e readaptação 

esvazia-se dentro dos muros e no interior das celas. 

Em lugar desse indivíduo regenerado, sóbrio, submisso, 
trabalhador, com que sonham os textos, é um homem 
destroçado em seus mecanismos físicos e morais, 
profundamente desadaptado, que sai da prisão, isto quando ela 
não o destrói (PERROT, 1992 p. 269). 

Como sentenciou Bauman (1999),  

A prisão, porém, significa não apenas imobilização, mas 
também expulsão. O que aumenta a sua popularidade como 
meio de arrancar o mal pela raiz, a prisão significa uma 
prolongada e talvez, permanente exclusão. Esse significado 
toca também um ponto muito sensível. O lema é tornar as ruas 
de novo seguras e o que melhor promete a realização disso 
que a remoção dos perigosos para espaços fora de alcance e 
de contato, espaços de onde não possam escapar. (p.130). 

Através dos discursos oficiais, a pena é o pagamento, a retribuição do 

ato cometido contra a sociedade. A pena, no que lhe concerne, pode ser 

quantificável. Mesmo diante do seu relativo fracasso no sentido de alcançar a 

                                                           
8
 Para Wacquant (2001), estamos frente a uma nova marginalidade, uma nova era na história 

da pobreza. De Blade Runner para cá, tornou-se cada vez mais freqüente a idéia de que as 
grandes cidades caminham inexoravelmente para o modelo que Manuel Castells batizou como 
“cidade dual”, onde o que foi espaço comum, fraciona-se em dois territórios polarizados, cada 
vez mais distantes entre si: opulentas zonas residenciais e enclaves miseráveis de pobreza e 
marginalidade. 
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ressocialização dos prisioneiros, a prisão se constitui como uma obviedade, 

hoje.  

Essa obviedade da prisão, de que nos destacamos tão mal, se 
fundamenta em primeiro lugar na forma simples de privação de 
liberdade. Como não seria a prisão a pena por excelência 
numa sociedade em que a liberdade é um bem que pertence a 
todos da mesma maneira e ao qual cada um está ligado por um 
sentimento universal constante? (FOUCAULT, 1992 p. 208) 

A perda da liberdade tem dessa forma o mesmo preço para todos, ou 

seja, a reclusão se torna o castigo igualitário (FOUCAULT, 1992 p.208). 

Nas suas análises, Foucault nos apresenta que a prisão não seria 

negada, pois, nela encontramos os mecanismos que estão presentes na 

sociedade. Dessa forma, “a prisão é um quartel um pouco estrito, uma escola 

sem indulgência, uma oficina sombria, mas levando ao fundo, nada de 

qualitativamente diferente” (FOUCAULT, 1992 p. 208). 

Se desde o seu início, da sua invenção, a prisão caracterizou-se como 

um depósito de pessoas, ou no máximo, um lugar de disciplinamento9, foram 

precisos quase trezentos anos, após o seu surgimento, para formularem uma 

proposta baseada na ideia de tratamento com a finalidade de requalificação 

dos indivíduos (RUSCHE, 1998, p.10). 

Tendo em vista a requalificação dos indivíduos, cabe lembrar os 

princípios que fundamentam a pena de privação de liberdade, são eles:  

Primeiro princípio, o isolamento. Isolamento do condenado em 
relação ao mundo exterior, a tudo o que motivou a infração, às 
cumplicidades que a facilitaram. Isolamento dos detentos uns 
em relação aos outros (FOUCAULT, 1992 p. 211). 

Além do isolamento, o trabalho é também um agente de transformação.  

O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si 
mesmo uma maquinaria que transforma o prisioneiro violento, 
agitado e irrefletido em uma pela que desempenha seu o papel 
com perfeita regularidade (FOUCAULT, 1992 p. 216). 

                                                           
9
 Já entendemos que vivemos em uma sociedade disciplinar que busca apenas e cada vez 

mais corpos dóceis. Sim, a prisão existe como ponto onde todas as técnicas disciplinares são 
aplicadas em sua máxima intensidade. (FOUCAULT, 1992) 

https://arazaoinadequada.wordpress.com/2014/01/13/foucault-corpos-doceis/
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Mas, qual seria então a finalidade do trabalho carcerário? No que 

consistiria a atividade profissional ou laborativa no interior das prisões? Para 

Foucault (1992), o trabalho,   

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 de submissão individual e do 
seu ajustamento a um aparelho de produção (p. 217).  

E, ainda afirma,  

O trabalho pelo qual o condenado atende a suas próprias 
necessidades requalifica o ladrão em operário dócil. Nesse 
ponto que intervém a utilidade de uma retribuição pelo trabalho 
penal; ela impõe ao detento a forma moral do salário como 
condição da existência. O salário faz com que se adquiram 
amor e hábito ao trabalho; dá a esses malfeitores que ignoram 
a diferença entre o meu e o seu, o sentido da propriedade — 
daquela que se ganha com o suor do rosto; ensine-lhes, 
também, a eles que viveram na dissipação, o que é 
previdência, a poupança, o cálculo do futuro, enfim, propondo 
uma medida do trabalho feito, permite avaliar quantitativamente 
o zelo do detento e os progressos da sua regeneração 
(FOUCAULT, 1992 p. 217). 

Por fim, outro princípio que fundamenta a organização e a existência da 

prisão refere-se à regulação da pena. 

Assim, para a duração do castigo, ela permite quantificar 
exatamente as penas, graduá-las segundo as circunstâncias, e 
das ao castigo legal a forma mais ou menos explicita de um 
salário; mas ocorre o risco de não ter valor corretivo, se for 
fixada em caráter definitivo, ao nível do julgamento 
(FOUCAULT, 1992 p. 218). 

O lugar do cumprimento da pena é também o lugar da observação, da 

constituição de um saber, de uma técnica carcerária. A observação se dá em 

dois sentidos: 

Vigilância é claro. Mas também conhecimento de cada detento, 
do seu comportamento, de suas disposições profundas, da sua 
progressiva melhora; as prisões devem ser concebidas como 
um local de formação para um saber clínico sobre os 
condenados (...) (FOUCAULT, 1992 p. 221). 

Para tanto, segundo Foucault (1992) são necessários dois dispositivos: 

“é preciso que o prisioneiro possa ser mantido sob o olhar permanente; são 
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necessárias que sejam registradas e contabilizadas todas as anotações que se 

possa tomar sobre eles” (p. 221). 

Dessa forma, constituem num corpo técnico responsável pela 

elaboração de um saber, que terá como objetivo, controlar e subjugar os 

corpos, tornando-os dóceis e disciplinados. 

A transformação dos indivíduos para o retorno a sociedade continua a 

ser um desafio. A disciplina imposta, o confinamento não permite essa 

mudança. 

Segundo Salla (1993) a proposta de transformar os indivíduos, de 

refazer as suas existências dentro das prisões para devolvê-los à sociedade 

logo foi percebida como um fracasso. Os índices de criminalidade e 

reincidência criminal não baixaram e os indivíduos efetivamente se recusavam 

muitas vezes a se transformar (p. 94). 

Quando insistimos em afirmar que a prisão fracassou como instrumento 

de ressocialização dos indivíduos desviantes, o mesmo não poderá ser dito 

sobre a sua tarefa de identificar e delimitar a delinquência no interior das 

sociedades. Analisando a prisão sob essa outra ótica, ela não poderá ser 

descrita como um fracasso, pois, enquanto forja as delinquências e delimita as 

práticas e comportamentos considerados ilegais, será importante para a 

manutenção das relações de poder numa determinada sociedade10. 

Desde o início foi e continua até hoje altamente discutível se as 
casas de correção, em qualquer de suas formas, preencheram 
alguma vez o seu propósito deliberado de reabilitação ou 
reforma moral dos internos, de trazê-los novamente ao convívio 
social. A opinião corrente entre os pesquisadores é que, ao 
contrário das melhores intenções as condições endêmicas 
inerentes às casas de confinamento supervigiadas trabalham 
contra a reabilitação. Os preceitos sinceros da ética do trabalho 
não se enquadram no regime coercitivo das prisões, seja qual 
for o nome que lhes deem (BAUMAN, 1999 p. 118). 

                                                           
10

 A produção da delinquência continua nas sociedades neoliberais, que utilizam esse artifício 
para excluir parte da população que não será mais necessária no mercado de trabalho 
(BAUMAN, 1999). 
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Por mais severas e antigas que sejam as críticas sobre a prisão, não 

conseguimos superar esse modelo. Segundo Foucault, desde o século XIX, as 

críticas sobre a prisão estavam postas. O que se dizia não difere muito da 

situação atual. Naquela época, os teóricos já alertavam sobre alguns pontos 

como: “as prisões não diminuem a taxa de criminalidade, - a detenção provoca 

a reincidência; a prisão não pode deixar de fabricar indiferentemente 

delinquentes, ao fazer cair na miséria a família do detento” (FOUCALT, 1979 p. 

235). 

O fracasso da pena de privação de liberdade já fora denunciado por 

inúmeros teóricos. Mesmo tendo ela, como um dos seus objetivos a 

reeducação, os resultados foram sempre desanimadores. Um dado importante: 

com a existência e implementação das prisões não se conseguiu, em momento 

algum, diminuir a taxa de criminalidade. Além disso, constatou-se que a 

detenção provoca a reincidência e fábrica delinquentes. 

Fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem; 
que fiquem isolados nas celas, ou que lhes seja imposto um 
trabalho inútil, para o qual não encontrarão utilidade, é de 
qualquer maneira não pensar o homem em sociedade; é criar 
uma existência contra a natureza inútil e perigosa; queremos 
que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de 
educação que se dirige ao homem pode ter razoavelmente 
como objetivo agir contra o deseja da natureza? A prisão 
fabrica também delinquentes imponto aos detentos limitações 
violentas; ela destina-se a aplicar as leis, e a ensinar o respeito 
por elas, ora, todo o seu funcionamento se desenrola no 
sentido do abuso do poder. (Foucault, 1992 p. 235). 

Diante destas constatações restam algumas perguntas: o que fazer? 

Como ressocializar os prisioneiros? O que está por trás do conceito de 

ressocialização? Se ressocializar também é um objetivo a ser alcançado pela 

pena privativa de liberdade, qual o sentido da ressocialização? Para qual 

sociedade? 

Ressocializar, com o tempo, reforçando cada vez mais a 
conotação de reinserção no sistema produtivo, com o que 
ressocializar é praticamente sinônimo de profissionalizar e dar 
trabalho. Mas, as contradições mal estão começando: mesmo 
que se profissionalizassem os prisioneiros, não se tem como 
garantir emprego quando libertos. Se as penas de prisão se 
originaram para preencher uma falta, que era a de mão de 
obra, a situação atual do Brasil é de excesso de mão de obra. 
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A maior probabilidade de futuro de um detento-trabalhador é 
tornar-se ao fim da pena um homem livre desempregado, como 
tantos outros homens livres (HASSEN, 1999 p. 165). 

Ora, se ressocializar é preparar para a sociedade, devemos propor uma 

sociedade mais ética, mais justa. Precisaremos construir uma sociedade que 

não discrimine os seus cidadãos por causa da sua raça11 ou condição 

econômica. 

Ao segregarmos as pessoas, estaremos indo contra qualquer 
processo de ressocialização. Torna-se incompatível querer 
educar quem não teve oportunidade de educação, como 
também é um contra senso imaginar que na prisão 
profissionalizaremos as pessoas. Ou seja, existe uma grande 
contradição que precisa ser superada: como preparar (alguém) 
para a vida livre mantendo preso? (HASSEN, 1999 p. 167). 

Diante disso, como afirmou Capeller (1985) a verdadeira função da pena 

no Brasil é criminalizar e penalizar os que sobram levar o sofrimento e a morte 

para aqueles que são demais e que não são absorvidos economicamente, 

porquanto não são produtivos e não podem sequer assumir integralmente os 

seus papéis enquanto sujeitos de direito (p.133). 

Fechar os olhos para essa realidade é compactuar com a história da 

opressão e discriminação. É acomodar-se diante de uma falsa obviedade. A 

prisão não consegue ressocializar, ao menos como propuseram os teóricos 

que defendiam e defendem a pena privativa de liberdade. A sua estrutura e o 

seu funcionamento negam qualquer proposta educativa. Ora, quem realmente 

precisa ser ressocializadora é a sociedade. 

Foucault já havia percebido que o século XIX elegera o modo 
vigiar como mais rentável que punir, por que investir sobre o 
corpo do criminoso para adestra-lo era melhor que supliciá-lo. 
Explorar a sua potencialidade econômica era melhor que 
aniquilá-lo. Agora, que seria impensável voltar aos suplícios, 
que a pena de morte é cada vez mais rechaçada pela maioria 
dos ideólogos da criminologia, está criada a questão: o que 
fazer com os presos? As prisões viraram depósitos humanos 
desprovidos de qualquer finalidade (HASSEN, 1999 p. 166). 

                                                           
11

 Segundo o dicionário Houaiss (1998), divisão tradicional e arbitrária dos grupos humanos, 
determinada pelo conjunto de caracteres físicos hereditários (cor da pele, formato da cabeça, 
tipo de cabelo etc.) [Etnologicamente, a noção de raça é rejeitada por se considerar a 
proximidade cultural e a ancestralidade de maior relevância; quanto à biologia, os grupos 
sociais comumente considerados não têm características genéticas suficientemente precisas 
para desassociá-los.] 
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Temos, então, uma contradição fundamental dessa instituição, única, 

para a aplicação da pena de privação de liberdade. Um paradoxo basilar, pois, 

queremos que essa instituição haja de forma exemplar no tocante à 

transformação dos indivíduos e, ao mesmo tempo, que esperamos o castigo, 

almejamos também, que através do castigo ele reeduque, reabilite ressocialize. 

(PORTUGUÊS, 2002). 

A sociedade deseja que a prisão, através das suas técnicas, transforme 

os corpos transgressores em corpos dóceis, mesmo que para isso seja 

necessário o uso da violência e que no momento de devolvê-los à sociedade 

esses corpos, usurpados da sua identidade, mutilados na sua autoestima, 

estejam reabilitados, reeducados. 

Basilar de sua constituição, o dilema que se lhe apresenta não 
pode de forma alguma, for superado, pois, significaria, no 
limite, acometer a própria pena de encarceramento 
(PORTUGUÊS, 2001 p. 83). 

Como apresenta Thompson (1983), a ação que se pretende apropriada 

para transformar o criminoso em não criminoso suporta vários nomes: 

recuperação, ressocialização, cura, educação, reeducação, reabilitação, 

regeneração, emenda e outras tantas. Diante desse universo de conceitos e 

significados, fica realmente difícil saber o que se espera alcançar. 

Através dos termos e conceitos utilizados para explicitar os fins que a 

prisão pretende, notamos duas tendências. Uma que se desenvolveu a partir 

do campo terapêutico e outra, a partir de uma postura pedagógica. Com o 

passar do tempo, podemos afirmar que a técnica penitenciária se utiliza dessas 

duas correntes, faz uma interposição. 

No sentido de justificar a sua prática. Nota-se, assim, uma 
aceitação da postura terapêutico-pedagógica onde se impõe a 
obrigação de castigar, a título de expiação — fazer sofrer, em 
nome da retribuição, o paciente/aluno durante o 
desenvolvimento do curativo pedagógico (THOMPSON, 1983 
p. 37). 

Obviamente que além de uma pretensa recuperação, outros objetivos, 

como já explicitados anteriormente, são atribuídos à prisão, são eles: a 

segurança e a disciplina. Em outras palavras, o detento (a), não pode fugir e 
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deve ser mantido dentro de uma ordem rigorosa, enquanto permanecer 

recluso. 

Temos assim, uma tríplice finalidade, com objetivos conflitantes entre si, 

Espera-se da prisão uma punição retributiva do mal causado pelo(a) 

“delinquente”; a prevenção da prática de novas infrações, através da 

intimidação do condenado e de novas pessoas potencialmente criminosas; a 

regeneração do detendo, no sentido de transformá-lo de criminoso em não 

criminoso. 

Punir é castigar, fazer sofrer. A intimidação a ser obtida pelo 
castigo, demanda que este seja apto a causar o terror. Ora, tais 
condições são reconhecidamente impeditivas de lar ao sucesso 
uma ação pedagógica (THOMPSON, 1983 p. 38). 

A reabilitação funda-se em três grandes princípios: o isolamento, o 

trabalho penitenciário e a autonomia da gestão penitenciária. 

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 traz desencadear na mecânica humana, 
proporcionando a ordem e a regularidades. Por fim, o princípio 
que visa permitir a modulação da pena, ajustando-a aquela 
transformação, uma vez que a duração dos castigos 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 
(PORTUGUÊS, 2001 p. 79). 

Com essa autonomia, o staff penitenciário12 se sobrepõe às autoridades 

judiciárias. Serão eles que determinarão tanto as circunstâncias atenuantes 

como as agravantes da pena. Dessa forma, a ação corretiva passa a ser 

exercida exclusivamente pelas pessoas que estão nos estabelecimentos 

penais. 

                                                           
12

 Segundo SYKES (1999) o Staff penitenciário é composto por todos os agentes que atuam 
em uma unidade prisional. 
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O sistema penitenciário reivindica o seu direito de ser e de 
constituir-se num poder que, afora a sua autonomia 
administrativa, passa a deter a soberania ou ao menos parte 
dela, da punição. As decisões dos tribunais transfiguram-se, 
assim, num prejulgamento, colocado à prova pela gestão 
penitenciária, que retifica ou ratifica posteriormente aquelas 
decisões, na medida em que faz desencadear a operação 
carcerária de transformação dos indivíduos (PORTUGUÊS, 
2001 p. 80). 

À vista do que foi exposto até aqui, é praticamente impossível 

estabelecer uma teoria da punição reformadora como enfatizou Thompson 

(1983). Imaginar uma prisão que não seja punitiva parece ser contraditório. 

Tão contraditório é pensar que prioritariamente, na prisão, outras ações, 

para além das práticas educativas, são vistas como mais importantes do que 

só o ato reeducativo. Impedir que os prisioneiros (as) fujam manter a disciplina 

são ações eleitas com primordiais para o bom funcionamento da Instituição 

Prisional. Tanto que basta a falha de uma dessas ações, para que funcionários 

sejam exonerados, respondam a sindicâncias, ou seja, removidos para outros 

setores. Contudo, diante da reincidência — uma prova concreta de parte do 

fracasso da prisão, nada ou muito pouco é realizado até os dias atuais, ou seja, 

ninguém é responsabilizado, a não ser o próprio criminoso (a). Com isto, se 

perpetua a concretização de uma fórmula antiga, na qual os meios se tornam 

mais importantes que os fins. 

As atividades identificadas com a área de reabilitação - 
educação, recreação, esportes, bibliotecas, 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 (PORTUGUÊS, 2001 p. 85). 

Dessa formam, fica evidente a confirmação de que a prisão, tendo um 

caráter punitivo não consegue ser, de forma alguma, reformativa. 

A melhor maneira de prevenir evasões e desordens obtém-se à 
custa da imposição de um regime de asfixiante cerceamento à 
autonomia dos presos. A rigidez da disciplina traduz-se na 
supressão do autodiscernimento, da responsabilidade pessoal, 
da capacidade de iniciativa, do autoconceito favorável do 
paciente. A antinomia de uma orientação dessa natureza com 
uma terapia ressocializadora resulta evidente, se 
considerarmos que a última requer encorajamento ao autor 
respeito, ao sendo de responsabilidade, a autoconfiança, ao 
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espírito de independência e criatividade (THOMPSON, 1983 p. 
100). 

Desta forma, no sentido de aliviar o sentimento de derrota, os objetivos 

referentes à ressocialização foi pouco a pouco redefinidos. Ao invés de 

reeducar, basta que o(a) preso(a) se readapte. 

A reabilitação, antes de rejeitada enquanto objetivo 
organizacional legítimo é vista como irrelevante ao 
desempenho eficaz de manutenção da ordem e disciplina 
internas. Como a 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 a prisão parte da sua sustentação 
(PORTUGUÊS, 2001 p. 85). 

A reabilitação é transmutada em readaptação do interno (a) à vida em 

sociedade para a adaptação do interno (a) à vida carcerária. Como descreveu 

Thompson (1983) se o preso demonstra um comportamento adequado aos 

padrões da prisão, automaticamente merece ser considerado como readaptado 

a vida livre (p. 42). 

Se o senso comum dentre a população em geral imagina a prisão como 

uma micro sociedade13, uma cópia da sociedade existente aqui foi isto é um 

ledo engano. A vida intramuros se afigura com realidade, um universo com 

características próprias, com regras minuciosas, além de um conjunto de 

códigos informais. 

A característica principal desta sociedade, a prisão, é a de levar ao 

extremo a manutenção da submissão de um agrupamento humano. Nessa 

sociedade peculiar o que mais perturba os indivíduos não é a solidão, mas a 

vida em massa (THOMPSON, 1983 p. 102). 

Como descreveu Thompson (1983), o processo de adaptação a esta 

sociedade fechada por parte do prisioneiro recebe o nome de prisionização. 

Nesse processo,  

                                                           
13

 Segundo Foucault (1992), as instituições de encarceramento são consideradas micros 
sociedades nas quais se reproduzem as formas exacerbadas de disciplina e obediência, 
alienando os prisioneiros pelo fato de os afastarem da vida social. 
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O indivíduo se torna anônimo, subordinado a um grupo; passa 

a utilizar roupas características de um grupo; é interrogado e 
admoestado, percebe que os custos diadores são todos 
poderosos; aprende as classes e graus de autoridade dos 
funcionários; acostuma-se à gíria local, aprende a comer 
apressadamente e a conseguir alimentos através de truques; 
adquire novos hábitos sexuais; desconfia de todos; olha com 
rancor para guardas e companheiros (Thompson, 1983 p. 102). 

A partir do fenômeno da prisionização (THOMPSON, 1983), o detento 

perde a sua autonomia. Na prisão, o que impera é uma ordem totalitária em 

que nada, nenhuma ação por parte dos custodiadores14, precisa ser justificada. 

 Nessa sociedade fechada, é exigida do preso (a) uma obediência cega, 

que leva ao automatismo da conduta, habituando-se a que tomem decisões por 

ele. E isso caracteriza lhe a personalidade — pelo menos a daquele 

classificado com bom preso (THOMPSON, 1983 p. 102). 

“Um bom preso é aquele que simplesmente se adapta às normas 

institucionais”,  

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

A adaptação é esse outro mundo torna-se uma forma de sobrevivência e 

garantia de benefícios futuros, pois, se o preso demonstra um comportamento 

adequado aos padrões da prisão, automaticamente merece ser considerado 

como readaptado à vida livre (THOMPSON, 1983 p. 42). 

Nota-se claramente que em todos os casos e por melhores que sejam as 

intenções, a punição se sobressai sobre a ideia de reabilitação. 

Como demonstrou PORTUGUÊS (2001), isso não significa que os 

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

                                                           
14

 Custodiadores são assim denominados os servidores responsáveis pela guarda, disciplina e 
vigilância dos prisioneiros (SYKES, 1999). 



42 
 

que estão inseridos na lógica da punição, da vigilância e da disciplina — de 

controle da massa encarcerada (p. 74). 

Historicamente, segundo Foucault (1992), com o advento da prisão, 

consolidou-se um imenso aparato jurídico, policial e penal que repousa no tripé: 

crime, criminalidade e criminoso. Com a intenção de transformar os indivíduos, 

elaborou-se um saber técnico-científico que pretende dar conta da 

disciplinização dos corpos. 

Todavia, como ressaltou Português (2001) não foi a instituição 

carcerária, consequência de um saber a priori. Antes o fenômeno do 

encarceramento e a constituição desses saberes, foram ocorrências 

simultâneas (p.75). 

A prisão, pouco a pouco aglutinou saberes das mais diversas áreas do 

conhecimento, transformando assim, as diversas visões e teorias num novo 

saber, cujo fim era o disciplinamento e o controle. 

Saberes diferenciados de áreas diversificadas, com diferentes 
objetos, foram aglutinados pela instituição carcerária: 
Arquitetura, Sociologia, Psiquiatria, Serviço Social, Psicologia, 
Pedagogia, Direito. Resultado dessa aglutinação, dessa força 
centrípeta que a prisão desencadeou, traduziu-se numa série 
de punições, de máximas, que edificaram e consolidaram o 
aparelho carcerário: O 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 a sua transformação (PORTUGUÊS, 
2001 p. 75). 

No cerne do conceito de reabilitação penal, amiúde, encontra-se a tarefa 

de transformar indivíduos criminosos em não criminosos. É o que se propõe a 

prisão - a sua terapêutica - mediante a participação, voluntária, dos apenados15 

nos programas que dispõe a concordância em seguir normas e procedimentos, 

principalmente disciplinares, de modo a obter aquela recompensa, aquele 

direito, a reabilitação. 

                                                           
15

 Homens e mulheres em situação de privação de liberdade 
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Enfim, o sucesso da prisão corresponde ao seu fracasso. Tendo 

garantido o isolamento, a punição, a prisão dificilmente, a partir de suas 

técnicas poderá reabilitar. 

Analisando o contexto mais recente, Bauman (1999) insiste que o 

sistema carcerário tem demonstrado o inverso do que pretendia.  

O que fizeram, ao contrário, foi “prisonizar” os internos, isto é, 
encorajá-los a absorver e adotar hábitos e costumes típicos do 
ambiente penitenciário e apenas desse ambiente, portanto, 
marcadamente distintos dos padrões comportamentais 
promovidos pelas normas culturais que governam o mundo fora 
dos seus muros a “prisonização” é exatamente o oposto da 
“reabilitação” e o principal obstáculo no caminho de volta a 
integração (p.119).  

Refletindo sobre as condições atuais de emprego nas sociedades 

globalizadas, Bauman (1999) afirma que, 

Nas atuais circunstâncias, o confinamento é antes uma 
alternativa ao emprego, uma maneira de utilizar ou neutralizar 
uma parcela considerável da população que não é necessária 
à produção e para a qual não há trabalho ao qual se reintegrar 
(p.120). 

Tendo a prisão, historicamente, segundo Perrot (1992), a função de 

excluir e preparar a massa carcerária para o trabalho nas fábricas, ou criando 

novos hábitos frente aos valores impostos pela sociedade moderna, atualmente 

a prisão torna-se uma instituição que corrobora com a exclusão de parte da 

população que foi expropriada dos meios de produção.  

As prisões atuais, mais parecem uma fábrica de exclusão e de 
pessoas.  
Habituadas à sua condição de excluídas (BAUMAN, 1999 p. 
121). 

Com o investimento em segurança e disciplina, os processos educativos 

e destinados à reabilitação ocuparam historicamente um papel secundário e 

permanecem, atualmente, em segundo plano. 

Segundo Wacquant (2001) nas sociedades contemporâneas, as prisões 

ganham uma nova importância, pois frente às desigualdades sociais e 

econômicas.  
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A penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: 
pretende remediar com mais Estado policial e penitenciário o 
menos Estado econômico e social que é a própria causa da 
escalada generalizada a insegurança objetiva e subjetiva em 
todos os países, tanto no primeiro como no segundo mundo 
(P.7). 

O Estado policial surge como uma alternativa para o combate da 

violência e uma forma de enfrentar as desigualdades promovendo uma falsa 

segurança. 

E isso não é uma simples coincidência: é justamente porque as 
elites do Estado, tendo se convertido à ideologia do mercado 
total vinda dos Estados Unidos, diminuem as suas 
prerrogativas na frente econômica e social que é preciso 
aumentar e reforçar as suas missões em matéria de 
segurança, subitamente relegada à mera dimensão criminal 
(WACQUANT, 2001 p. 7). 

No caso brasileiro, a situação não é diferente, pelo contrário, a nossa 

realidade econômica e social agravam ainda mais questões quando analisadas 

a partir a ideia de um Estado policial, ideologia adotada nas últimas décadas. 

A penalidade neoliberal ainda é mais sedutora e mais funesta 
quando aplicada em países ao mesmo tempo, atingidos por 
fortes desigualdades de condições e oportunidades de vida 
desprovida de tradição democrática e de instituições capazes 
de amortecer os choques causados pela manutenção do 
trabalho e do indivíduo no limiar do novo século (WACQUANT, 
2001 p. 7). 

Defender um Estado policial no lugar de um Estado de bem- estar torna-

se um grande erro no sentido de combater a violência e manter a ordem. 

O crescimento vertiginoso das prisões e a adoção da pena privativa de 

liberdade além de não ser a resposta mais adequada para a superação da 

violência, mais parece segundo Wacquant (2001) o estabelecimento de uma 

ditadura sobre os pobres. 

É num cenário tão apavorante e violento que pensar os limites 

institucionais para implementação e desenvolvimento de práticas educativas 

nas prisões continua sendo um desafio, ainda mais por que encontramos 

condições degradantes nas prisões do país. 
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Condições de aprisionamento que Wacquant descreveu como unidades 

que  

Parecem mais com campos de concentração para pobres, ou 
com empresas públicas de depósito industrial dos desejos 
sociais, do que com instituições judiciárias servindo para 
alguma função penalógica — dissuasão, neutralização ou 
reinserção. O sistema penitenciário brasileiro acumula, ,com 
efeito, as taras das piores jaulas do Terceiro Mundo, mas 
levadas a uma escala digna do Primeiro Mundo, por sua 
dimensão e pela indiferença estudada dos políticos e do 
público. (WACQUANT, 2001 p. 11). 

Enfim, mesmo em um ambiente tão inóspito, a garantia do direito a 

educação para homens e mulheres em situação de privação de liberdade e 

uma questão indiscutível.  

Promover a reintegração de detentos (as) em privação de liberdade, por 

mais que os dados históricos demonstrem pouco sucesso no sentido da 

concretização desse fim, continua a ser fundamental. 

Superar as dificuldades impostas pelo aprisionamento em massa, 

enfrentar a lógica que estrutura as práticas penitenciárias que perpetua as 

questões referentes à disciplina e segurança sobre as práticas destinadas a 

ressocialização continua sendo um desafio, que as políticas públicas voltadas 

aos homens e mulheres em situação de privação de liberdade no Brasil 

precisam enfrentar. 

Como afirmou Julião (2013), no Brasil não precisamos mais discutir o 

direito à educação para as pessoas em privação de liberdade. Precisamos sim, 

analisar as práticas existentes, criar programas, consolidar as práticas exitosas, 

avaliando as propostas e políticas. 

Neste sentido, discutir os processos que fazem parte das ações voltadas 

a reintegração social de homens e mulheres em situação de privação de 

liberdade, significa também garantir não só o acesso e permanência aos 

programas como discutir e avaliar a qualidade desses programas.  
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Seção 2 - A educação nas prisões do Estado de São Paulo 

Seção 2 

2. A educação nas prisões do Estado de São Paulo 

A história da Educação nas prisões do Estado de São Paulo é marcada 

por inúmeras mudanças, avanços e retrocessos, com uma multiplicidade de 

agentes envolvidos. 

Esta pesquisa busca reconstruir historicamente as últimas quatro 

décadas dessa história e investigar de forma incisiva o período entre os anos 

de 2013 e 2017, posteriores a implantação das Diretrizes Nacionais de 

Educação nas prisões, que alterou a oferta de educação nas unidades 

prisionais e proporcionou a criação de novos Programas e de Políticas Públicas 

de Educação específicas para homens e mulheres em situação de privação de 

liberdade. 

Com o advento da pena privativa de liberdade, conforme apresentado no 

Capítulo 1, a educação, dentre outras práticas destinadas à ressocialização de 

detentos (as), sempre foram citadas como parte importante do processo de 

ressocialização, ou seja, nos processos de punição, a educação tem como 

função mudar os indivíduos, durante o cumprimento da pena, paralelamente às 

técnicas carcerárias que se restringem em disciplinar os corpos cativos16.  

Cabe aos processos educativos, enquanto atividade ressocializadora, a 

transformação dos indivíduos “criminosos17” em não criminosos, a formação do 

cidadão. 

Nas últimas décadas, principalmente no Estado de São Paulo, a partir do 

plano de expansão do sistema penal que teve início na década de 90, fica 

                                                           
16

 Os recursos para o bom adestramento, técnicas disciplinares, o modelo panóptico são 
extremamente eficientes para conduzir e gerir a sociedade. A disciplina veio para ficar, ela 
corre em paralelo com o modelos jurídico (da mesma forma que hoje a sociedade disciplinar 
também convive com a de controle). A disciplina prisional apenas reflete o ponto máximo onde 
incide um modelo para toda a sociedade: disciplina, poder, organização, controle técnico, 
classificação, correção, fonte de objetivação e conhecimento (FOUCAULT, 1992) 

17
 Segundo Foucault (1992) o que importa no criminoso não é o ato em si, mas sua história. 

Todos são estudados como potenciais infratores; todos são suspeitos, todos são potenciais 
transgressores da lei, isso é especialmente verdadeiro em zonas de exclusão social ou 
minorias étnicas e religiosas. 

https://arazaoinadequada.wordpress.com/2014/02/02/foucault-os-recursos-para-o-bom-adestramento/
https://arazaoinadequada.wordpress.com/2014/12/03/foucault-panoptico-ou-a-visibilidade-e-uma-armadilha/
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evidente por um lado, uma preocupação dos governos em criar em cada 

unidade prisional construída, um espaço fadado ao desenvolvimento de 

práticas educativas, destinado a “cela de aula” (LEME, 2001), garantindo desta 

forma o que preconiza a lei de execução penal quando indica que o Estado é 

obrigado a prover a educação fundamental nos estabelecimentos 

penitenciários, devendo integrar-se ao sistema escolar da unidade federativa 

(LEP, artigo 18). 

Os dados colhidos referentes à história da educação prisional no Estado 

de São Paulo demonstram que até a década de 80, o processo educativo era 

desenvolvido com a presença de professores comissionados da Secretaria do 

Estado de Educação, que assumiam as suas turmas no interior das unidades 

prisionais. 

Naquele momento, cada unidade prisional estava vinculada a uma 

escola pública. Com isso, as atividades educacionais desenvolvidas no interior 

das unidades prisionais era uma extensão das atividades ofertadas na rede 

pública. Além disto, adotava-se da Secretaria de Estado de Educação, a 

estrutura, o funcionamento, as orientações pedagógicas, o material didático 

utilizado que balizavam e orientavam o processo educativo no interior das 

prisões (FUNAP, 1995).  

Posto isto, fica evidente que a educação oferecida no interior das 

unidades prisionais naquele momento não respeitava as especificidades e 

necessidades de uma educação que dialogasse com adultos detentos. 

Simplesmente se transferia o modelo adotado para a rede pública de ensino 

destinado exclusivamente para crianças e jovens, para essa outra realidade, 

para outros sujeitos, ou seja, homens e mulheres em situação de privação de 

liberdade. 

Também é notório que ao transportar o modelo educacional para o 

interior das prisões, o contexto prisional passava a ser subordinado às regras e 

orientações desse outro universo. 
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Outro dado importante nesse processo relaciona-se com o processo de 

comissionamento18 dos professores, adotado naquela época.  

O comissionamento conferia aos professores uma 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 (PORTUGUÊS, 2001 p. 105). 

A partir desse dado é possível inferir que a política proposta para a 

educação nas prisões privilegiava um grupo de professores, impedindo que 

outros profissionais se candidatassem a essa função. 

Notamos também que a falta de clareza sobre a oferta de uma educação 

para adultos detentos já estava presente nesse processo. Se hoje, são poucas 

as políticas que respeitam as especificidades desse grupo de pessoas, adultos 

que não concluíram o seu processo de escolarização no período adequado, 

naquela época com a transferência do modelo realizado nas escolas, essa 

questão não fazia parte da pauta de discussões para a criação e 

implementação de políticas educacionais no interior das prisões do Estado de 

São Paulo. 

Esse modelo perdurou até 1979, quando então o governador da época 

cancelou todos os comissionamentos dos servidores, incluindo, portanto, os 

professores lotados nos estabelecimentos prisionais, prejudicando de forma 

direta a oferta de educação nas prisões, ou seja, suspendendo as atividades, 

conforme demonstrou Rusche (1995). 

Com a interrupção da oferta de educação no interior das unidades 

prisionais, pela falta de profissionais da educação comissionados, a primeira 

alternativa elaborada para a retomada do processo educativo foi a de 

proporcionar aos funcionários de outra pasta, na época servidora da Secretaria 

                                                           
18

 Comissionamento era permitido aos professores efetivos da Rede Estadual que estavam 
próximos da aposentadoria. Com isso, eram designados a trabalharem nas unidades prisionais 
com um acréscimo em seus vencimentos e futura incorporação no salário (PORTUGUÊS, 2001 
p. 105) 
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de Segurança Pública, interessados, ou seja, agentes penitenciários, a 

possibilidade de assumirem a função de docentes nas prisões. Contudo, essa 

alternativa, conforme informações colhidas foram desastrosas.  

Independentemente do perfil 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 da 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. (PORTUGUÊS, 2001 p. 106). 

Misturar as funções, educar e punir, ser agente do castigo num momento 

e professor em outro, demonstrou-se uma alternativa inviável. 

Diante deste problema solução encontrada naquele período foi a de 

requisitar junto a própria população carcerária, detentos e detentas, que 

tivessem um nível de escolarização maior e que pudessem assumir a função 

de docentes no interior das unidades prisionais. 

No final da década de 70, em meio ao regime militar, muitos intelectuais 

detentos assumiram a função de docentes, por se destacarem entre a 

população prisional. 

Estes segmentos que começaram a constituir-se como parte 
dos encarcerados, irromperam uma série de atividades 
educativas a toda aquela população. Organizaram cursos, 
estudos, atividades culturais e iniciaram um processo informal 
de alfabetização, uma vez que a maioria dos prisioneiros eram 
analfabetos ou semialfabetizados. (PORTUGUÊS, 2001 p. 
106). 

Frente a essas inúmeras dificuldades de suprir a falta do corpo docente, 

ou seja, o desvio de função de agentes penitenciários, a contratação de presos 

para atuarem como monitores de educação foram a única alternativa naquele 

momento para a garantia da oferta de educação formal na maioria dos 

estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo. Porém, com a ausência 

da Secretaria de Educação nesse processo, outro problema deveria ser 

superado naquele momento. Esse novo problema consistia na criação de 

diretrizes pedagógicas e no fornecimento de recursos materiais, didáticos e 

escolares.  



51 
 

Tendo a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, fundada 

em 22 de dezembro 1976, por meio da Lei Estadual 1238, a FUNAP teve o seu 

estatuto aprovado pelo Decreto nº 10.235, constituindo-se como uma 

Fundação de direito e fins públicos, vinculada primeiramente à Secretaria de 

Segurança Pública tendo nas suas prerrogativas e objetivos estatutários 

obrigação na elevação do nível moral e material do preso e colaborar com a 

Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários (COESPE) na assistência 

aos reclusos, essa Fundação passou a ser cobrada pelos dirigentes, para que 

auxiliasse na garantia e na implantação de atividades laborais, educativas e 

culturais, sendo que num primeiro momento de forma não oficial (FUNAP, 

1995).  

Atendendo ao previsto na Lei de Execução Penal (BRASIL, 
2011.ª), ao longo dessa história de idas e vindas, pequenos 
sistemas de ensino são organizados em alguns estados para 
garantir a escolarização de jovens e adultos apenados. 

(JULIÃO, 2016 p. 27),  

Além disso, a legislação anterior à Constituição de 1988 garantia a 

Fundação autonomia frente a inúmeros procedimentos burocráticos o que 

facilitava a aquisição e distribuição de insumos para a efetivação de atividades 

educacionais e laborterápicas nas unidades prisionais (FUNAP, 1995). 

Primeiramente, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP 

proveu as escolas das unidades prisionais com recursos matérias. Em seguida, 

diante da necessidade de ampliação do quadro de monitores, contratou 

educadores como autônomos. Esses educadores foram denominados de 

Monitores de Educação e passaram a atuar nas escolas instaladas no interior 

de cada unidade prisional. 

Sendo a oferta de educação garantida pela FUNAP em conjunto com a 

COESPE, no interior das unidades prisionais, toda a ação educativa, estava 

submissa, nesse momento, às formas de gestão prisional (FUNAP, 1995).  

Como demonstrado anteriormente, no capítulo 1, nas unidades 

prisionais a segurança e a disciplina são elementos primordiais, principalmente 

para os gestores, no que tange a administração de uma unidade prisional. 

Garantida estas questões, ou seja, segurança e disciplina, outras ações 
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poderão ser desenvolvidas. Caso haja algum problema de ordem disciplinar ou 

que seja avaliado como uma ameaça à segurança, atividades como trabalho e 

educação são imediatamente suspensas. 

Adotado este modelo de gestão da educação, a FUNAP gradativamente 

assumiu inúmeras incumbências, muitas delas que iriam além da natureza da 

Fundação, distanciando-se da gestão prisional para implantar práticas com 

caráter educativo e pedagógico. 

Além disto, pelo formato adotado nesse momento, com a contratação de 

monitores de educação na condição de autônomos para suprir as 

necessidades de cada unidade, sem um planejamento prévio, a oferta 

educacional dependeria da demanda demonstrada por cada unidade, variando 

assim, em cada período a contratação ou dispensa dos educadores.  

A partir disso, fica evidente que não existia uma organização que 

pudesse avaliar e propor um modelo para que fosse obedecido em todo o 

estado, não havia uma rede de escolas, não havia princípios comuns para 

serem compartilhados entre os educadores, a oferta de educação estava 

submetida ao interesse dos gestores de cada unidade prisional. 

Somente em 1987, a partir da resolução SJ-43, de 28 de outubro, a 

FUNAP oficialmente tornou-se responsável pela oferta de educação em todo o 

Estado de São Paulo (PORTUGUÊS, 2001).  

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 do 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 
(PORTUGUÊS, 2001 p. 112). 

Com a resolução e as novas atribuições frente a oferta de educação no 

sistema prisional do Estado de São Paulo, a FUNAP instituiu uma Gerência de 

Educação e Cultura (GEDUC), tendo como finalidade, atender às demandas 

educacionais de cada unidade prisional (PORTUGUÊS, 2001). 
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A época eram 21 estabelecimentos prisionais, 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 de Educação. (FUNAP, 1990). 

A partir dessa decisão e da criação de uma equipe para organizar a 

educação nas prisões do Estado de São Paulo, algumas questões passaram a 

ser enfrentadas no sentido da construção de alternativas para a oferta de 

educação para jovens e adultos detentos (PORTUGUÊS, 2001).  

Por um lado, o esforço na superação de uma educação que tivesse o 

status de suplência, por outro, a necessidade de desvincular as práticas 

educativas e pedagógicas das regras e normas da gestão penitenciária. 

Com a efetivação da Gerência de Educação e Cultura (GEDUC) e uma 

equipe técnica constituída, cabia nesse momento a construção de uma 

metodologia própria, que refletisse a busca de um pensamento comum frente à 

tarefa de educar adultos presos.  

Faltava buscar uma metodologia que atendesse aos objetivos 
do trabalho em relação ao homem preso e que correspondesse 
às reais necessidades dos 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 dos presos (RUSCHE, 1995 p. 57). 

Para atingir esses objetivos a Gerência de Educação passou a realizar 

treinamentos regionais para os monitores, por causa da distância entre os 

estabelecimentos penais, no Estado (PORTUGUÊS, 2001). 

O processo de capacitação organizado em treinamentos 
regionais originou uma série de materiais complementares e 
suplementares aos professores e alunos. “Destacam-se os 
objetivos mínimos caracterizando como o registro dos 
conteúdos e objetivos presentes, na prática docente em todo o 
Estado, tornando-se o documento base para a orientação 
curricular”. (PORTUGUÊS, 2001 p. 115). 

A partir de 1989, com o início da estruturação do programa, a equipe 

técnica da Gerência de Educação procurou dialogar com os monitores, criando, 

assim, um processo contínuo de reflexão sobre a prática pedagógica. Nesse 

processo, foram a serem construídos os princípios, os objetivos e a 
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metodologia para uma educação no interior das unidades prisionais, ou seja, 

para uma educação nas prisões (RUSCHE, 1995). 

Como princípios, foram elaborados e definidos: 

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 do 
estudo, buscando alternativas para a participação 
(RUSCHE, 1995 p. 28). 

Analisando os objetivos e princípios propostos, é preciso frisar que, 

sendo a educação parte do processo de reabilitação, ela não poderá 

simplesmente contribuir para a adaptação do indivíduo à vida carcerária. As 

práticas educativas não poderão se bastar na formação de um bom preso, 

obedecendo às normas da prisão, adaptando-se a ela, mas sim, criar 

condições para a superação dessa condição, propor meios e requisitos para a 

sua “devolução” ao convívio social. Desta forma, por ser a educação parte 

integrante da técnica penitenciária e obedecendo à lógica da prisão, estaria a 

negar tudo aquilo que foi proposto em virtude da construção de um processo 

educativo. 

No interior das prisões, a metodologia é o fator diferencial do 
trabalho educativo, na medida em que possibilita, por um lado, 
o engajamento da educação aos procedimentos da gestão 
carcerária, pautados pelo princípio da punição e da 
manutenção da ordem interna das prisões. Por outro lado, 
permite a constituição desse trabalho, enquanto uma das 
possibilidades concretas para a preservação dos indivíduos 
punidos à subjugação carcerária (PORTUGUÊS, 2001 p. 141). 

Diante disto, defender e construir uma metodologia que rompesse com 

essa lógica era fundamental. Uma metodologia que representasse uma opção 

ética em defesa da liberdade e da autonomia. Uma metodologia que 

respeitasse os indivíduos como sujeitos do processo educativo. Para isso, 

desafios precisavam ser enfrentados, era também necessário superar a ordem 

estabelecida, ir além dos limites impostos. 

A possibilidade de a metodologia em desvincular as atividades 
educativas do esquema disciplinar das prisões materializa-se, 
preponderantemente, na prática mesmo de sala de aula; nas 
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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 construção 
do espaço escolar, diferenciando-o da técnica penitenciária, 
cuja primazia recai na construção da delinquência 
(PORTUGUÊS, 2001 p. 142). 

Será no refúgio do espaço escolar, da cela de aula (Leme, 2002), a 

possibilidade de a criação de um ambiente educativo que não seja punitivo. 

Longe de uma visão ingênua, pois, a tranquilidade desse espaço pode 

significar simplesmente o resultado da atividade passiva dos alunos, pois 

mesmo estando na cela de aula (Leme, 2002), devem se comportar seguindo 

as normas disciplinares da prisão. 

Um paradoxo se desenvolve e a prisão é cheia deles. A escola 
tem que funcionar segundo as normas de segurança e da 
disciplina, ao mesmo tempo, quer 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 sejam vistas como aspectos 
fundamentais na formação dos indivíduos (RUSCHE, 1997 p. 
12). 

Neste confronto entre o mundo disciplinar da prisão e o espaço escolar, 

no dilema entre punir e ressocializar, surgem brechas, como surgem em todos 

os locais onde existe repressão. São essas brechas, essas oportunidades que 

devem ser agarradas pelos educadores. 

Temos que olhar para os nossos alunos 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 da 
nossa escola diferir da de qualquer outra, é porque há alguma 
coisa errada não só com a pessoa, mas com o conjunto de 
relações que a cercam (CRISTOV, 1993 p. 51). 

Nesse espaço, encontramos homens e mulheres que não devem ser 

tratados como portadores de uma anormalidade ou deficiência. São alunos que 

desejam participar de um processo educativo e por isso devem ser tratados 

com respeito. Portanto, pensar a educação de adultos presos é respeitar esta 

dupla especificidade: primeiro, porque é um processo realizado com adultos; 

segundo, esses adultos se encontram presos, vivem as dificuldades e agruras 

desse outro mundo. 
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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, 
devem ser diferentes. Os conteúdos devem ser diferentes 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 educando (GADOTTI, 1993 
p. 14). 

A educação deve considerar a situação em que o homem vive. “Em hipótese 

nenhuma podemos ignorar que a realidade da nossa demanda - o aluno preso 

- possui características muito próprias, diferenciadas de qualquer outra sala de 

aula ou grupo de alunos” (RUSCHE, 1997 p. 17). 

Para o desenvolvimento da educação nas prisões, faz-se necessário estar 

atento para o papel que o educador deva exercer, dessa forma: 

O educador em presídio deve perguntar de que maneira a 
educação escolar pode contribuir para modificar a prisão e o 
preso, tomar a vida melhor e mais feliz, contribuir para o 
processo de desprisionização e formação do homem preso 
(LEITE, 1997 p. 44). 

Caberá ao educador desvincular-se das técnicas da prisão para 

proporcionar a criação de vínculos entre ele e os alunos. 

O estabelecimento de vínculos pressupõe a confiança entre os 
envolvidos no projeto educativo. Esta conquista, salienta-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 
(PORTUGUÊS, 2001 p. 151). 

Desta forma, é tarefa da escola romper com as normas estabelecidas.  

A escola incumbe, simultaneamente, considerar este contexto 
e diferenciar-se de suas prerrogativas. Porquanto, a 
investigação acerca das necessidades e aspirações dos alunos 
constitui a base para a orientação curricular, na qual o 
processo mesmo para a sua construção constitui-se em 
aprendizado e na afirmação dos sujeitos (PORTUGUES, 2001 
p. 148). 

No sentido de superar esse modelo transplantado da rede escolar 

formal, a partir do final da década de 80, a FUNAP elaborou um Programa de 
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Educação considerando as propostas existentes oficialmente na época. 

Baseado na proposta oficial da Fundação Educar, que substitui o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, adotou-se a nomenclatura Programa de 

Educação Básica (PEB). 

Com essa proposta, a oferta de educação nas unidades prisionais 

passou a ser organizada em dois níveis. O nível I, dividido em 3 etapas:  PEB I, 

PEB II e PEB III19, que correspondia as quatro séries do antigo ensino primário, 

como denominado na LDB 5692/71, o que hoje corresponde ao Ciclo I do 

Ensino Fundamental, LDB 9394/96. Com uma ressalva, que as turmas de PEB 

I estavam destinadas aos alunos analfabetos, ou seja, eram turmas para a 

alfabetização de adultos. 

Nesse período, foi instituído o nível II, segundo Rusche (1995) em 

caráter de suplência, que representava as 4 séries do antigo ginásio, uma 

questão que foi muito debatida ao longo do tempo.  Além do nível I, 

Apoiado nessa estrutura, conforme demonstram as informações e 

relatos, houve um esforço muito grande, entre os educadores, diretamente 

envolvidos no Programa, juntamente com a equipe gestora, no sentido de 

superar o modelo conteudistas apresentado pelas políticas de ensino 

supletivo20, buscando garantir uma educação que dialogasse com as questões 

emergentes do público alvo e das particularidades que a realidade prisional 

apresentava. 

Buscou-se, assim, criar uma marca própria de fazer educação. 
Mesmo no nível II, no qual se utilizava os materiais da 
Fundação Roberto Marinho (Telecurso de 1º grau)21, procurou-
se ir além dos conteúdos e metodologias propostas. (LEME, 
2002 p. 115) 

                                                           
19

 Programa de Educação Básica (PEB) 

20
 É muito comum, ainda dentro de uma perspectiva retrógrada de educação supletiva e de 

correção de fluxo, assumir a Educação de Jovens e Adultos (EJA) como redução de conteúdos 
previsto para a educação regular básica, não se pensando propriamente em um currículo que 
atenda às especificidades e características dos sus sujeitos – jovens, adultos e idosos. 
(JULIÃO, 2016 p. 35) 

21
 Telecurso é um sistema educacional de educação a distância brasileiro mantido pela 

Fundação Roberto Marinho e pelo sistema FIESP.  O programa consiste em teleaulas das 
últimas séries do ensino fundamental (antigo 1º grau, ou ginásio) e do ensino médio (2º grau, 
ou colégio) que podem ser assistidas em casa ou em telessalas.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_educacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Roberto_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Federa%C3%A7%C3%A3o_das_Ind%C3%BAstrias_do_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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Um dos aspectos que marcou esse momento, segundo Português 

(2001) era o fato de não existirem materiais disponíveis e suficientes para 

todas as unidades. O convênio realizado entre a FUNAP e a Fundação Roberto 

Marinho, previa o atendimento de 07 unidades. Nesse período, o Estado de 

São Paulo já possuía 67 unidades prisionais, desta forma, nem todos os 

educadores tinham acesso aos materiais disponibilizados.  

Em relação ao calendário escolar, foi possível a criação de uma 

proposta paralela ao calendário oficial da Secretaria de Educação, Essa 

proposta tinha como finalidade respeitar os períodos de paralização oficiais 

(férias, feriados, datas comemorativas) como também contar com outras 

paralizações extraoficiais, mas que fazem parte da rotina das unidades 

prisionais. 

Rotina de segurança em todas as unidades do sistema são a 
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 usa realização, que varia segundo 
ocorrências no estabelecimento (PORTUGUÊS, 2001 p. 129). 

Além da blitz, a má vontade dos funcionários colabora para a não 

presença dos alunos em sala de aula. Os presos relatam que, às vezes, os 

agentes de segurança penitenciária (ASP), responsáveis pela liberação dos 

alunos, informam, simplesmente, que o professor faltou, mesmo ele estando 

presente. 

Outro motivo que concorre para a paralisação das aulas refere-se ao dia 

do pecúlio, quando os presos são dispensados da sua rotina para receberem 

as suas remunerações. 

Frente a tantos impedimentos, tantas obstruções, as particularidades 

das necessidades disciplinares e de segurança imposta pela gestão das 

unidades prisionais, fica praticamente impossível afirmar quantos dias compõe 

o ano letivo numa unidade prisional, principalmente quando nos referimos às 

unidades que possuem o regime semiaberto que, além dos motivos já citados, 

têm programadas para o ano, 5 saídas temporárias (Natal/Ano Novo, Páscoa, 
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Dia das Mães, Dia dos Pais e Finados), com duração imposta pelos juízes das 

Varas de Execução Criminais (VEC). 

Outro aspecto importante a ser destacado refere-se à carga horária, que 

ao longo da história variou conforme o modelo contratual dos educadores. 

Durante a presença dos professores comissionados da Rede Pública, a carga 

horária diária era de 4h. 

Com a contratação de monitores pela FUNAP, a partir do final da década 

de 80, a carga horária diária era de 2h, uma vez que os monitores eram 

contratados para assumirem uma carga simples, ou seja, 2h, ou quando o 

contrato era estipulado como carga dupla, os monitores passavam a atender 

duas turmas com 2h/aula por dia cada uma, totalizando 4h de trabalho diário. 

Durante todo esse processo na busca de construir uma identidade para 

a educação nas prisões, que naquela época ainda era pouco estuda, a FUNAP 

disponibilizou os recursos didáticos e pedagógicos, além de garantir os 

treinamentos regionais que culminou na realização, em 1993, do I Encontro 

Estadual de Monitores de Alfabetização de Adultos Presos do Estado de São 

Paulo (Rusche, 1995). Com este evento, muitas questões foram postas em 

evidência. Uma delas visava refletir sobre a prática e avançar, constituindo 

assim, uma modalidade específica de educação. 

Nesse trabalho de educação de adultos não existe ainda muita 
preparação, nem escolas de educação de adultos. Nós 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 p. 
130). 

Muitos esforços foram feitos no sentido de aprimorar a rede escolar nas 

prisões. Em direção aos anseios dos educadores (monitores) outras ações 

foram efetivadas. Uma delas, respondendo as reinvindicações da equipe 

gestora e dos educadores, referia-se à formalização da função de educador, 

pois, até 1993 todos eram contratados como autônomos. Somente em 1994 foi 

realizado o primeiro concurso público oferecendo 170 vagas distribuídas pelas 

unidades prisionais existentes. Nesse momento, o Estado de São Paulo 
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contava com 41 unidades prisionais e consequentemente com 41 escolas 

(RUSCHE, 1995). 

No mesmo ano, foi realizado o II Encontro Estadual de Monitores de 

Alfabetização de Adultos Presos do Estado de São Paulo, no qual o tema 

principal discutido foi o ensino supletivo. Como no primeiro Encontro, as 

discussões se referiam à alfabetização, os gestores consideraram importante a 

discussão da oferta de educação para além do ensino fundamental, ou mais 

especificamente, anos iniciais. Com essa proposta, os gestores e educadores 

deram um passo importante para a estruturação do programa. 

Importante destacar que naquele momento, a legislação baseada na 

LDB 5692/71, não discutia ainda a oferta do ensino “colegial”, atual ensino 

médio para jovens e adultos. O Ensino básico garantido pela lei era a oferta de 

alfabetização e ensino fundamental, denominados hoje, ciclo 1 e ciclo 2 

(RUSCHE, 1995). 

A busca de novas alternativas, a construção de uma nova proposta de 

trabalho tornava-se uma exigência no sentido de garantir o direito à educação e 

a qualidade do processo formativo, respeitando as especificidades do público 

atendido, ou seja, adultos, homens e mulheres em privação de liberdade, e 

respeitando os limites da instituição prisional, não submetendo o programa de 

educação às regras impostas pelo Sistema, distanciando-o assim das práticas 

carcerárias. 

Mesmo com todo esse esforço, sabemos que as Fundações e a gestão 

pública como um todo, sofrem com as destinações orçamentárias. Em alguns 

momentos, há o interesse e se priorizam o atendimento aos direitos 

estabelecidos por lei e às necessidades da população, em outros, quando os 

cortes são inevitáveis e a redução de investimento e despesas se faz 

necessária, áreas como a de educação são as primeiras a serem 

comprometidas. 

Após a realização desses dois Encontros Estaduais, a equipe técnica a 

partir da prática e das reflexões realizadas, conseguiu formular um 
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documento22 que se tornou referência para todos os educadores que atuavam 

nas prisões. 

O “Livro azul”, como ficou conhecido a publicação intitulada: Educação 

de Adultos Presos: uma Proposta Metodológica (1995), reunia toda a 

experiência acumulada até o momento e propunha desafios para o futuro. 

Neste documento, encontramos pressupostos fundamentais para a 

garantia do direito à educação para a população prisional. Mesmo com os 

limites da época e do modelo de educação imposta pela legislação vigente aos 

adultos, podemos conferir avanços significativos na proposta elaborada pela 

Fundação. 

O Programa de Educação da FUNAP tem como finalidade 
garantir ao aluno preso um aprendizado significativo. Além de 
cumprir os conteúdos necessários do Primeiro Grau, visa que o 
homem preso possa desenvolver sucessivamente uma série de 
potencialidades: reflexão, análise, participação, socialização, 
crítica, percepção, comparação, transferência, criatividade, etc. 
(FUNAP, 1995 p. 9). 

Também, fica evidente que na época existia uma carência de 

referenciais para a educação nas prisões, e a FUNAP com está publicação se 

tornava a pioneira em todo o território nacional. 

A metodologia ora apresentada se traduz numa das poucas 
publicações destinadas a essa clientela. 
A FUNAP, com este trabalho, torna-se pioneira numa área 
prioritária para o desenvolvimento do homem preso. 
Tudo o que fizermos para construirmos uma educação de boa 
qualidade é pouco e necessário “(FUNAP, 1995 p. 11)”. 

Conforme o documento demonstrava (FUNAP, 1995) já naquela época, 

a população prisional era carente de educação. Utilizando os dados do II 

Censo Penitenciário Nacional, de junho de 1994, verificamos que no estado de 

São Paulo, acerca de 24 mil presos, o que corresponderia na época à (79%) da 

população carcerária total, não tinham completado o Primeiro Grau. 

                                                           
22

 Educação de Adultos Presos: uma Proposta Metodológica (1995), reunia toda a experiência 
acumulada até o momento e propunha desafios para o futuro, publicação que ficou conhecida 
entre os educadores como “Livro Azul”. 
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Além da falta de escolarização, outros dados relevantes sobre a 

população prisional foram destacados, para que os educadores baseados 

nesses indicadores pudessem repensar a sua prática e criar uma metodologia 

que respeitasse as particularidades e necessidades dos homens e mulheres 

presos (as). 

Nosso aluno vive numa instituição fechada e repressora. Passa 
grande parte do seu tempo vigiado. Ao menor deslize é 
gravemente punido. O seu tempo é totalmente administrado, da 
hora em que deve acordar, até a hora do sono. (FUNAP, 1995 
p. 17). 

Também alertava para as consequências da situação de privação de 

liberdade, da ausência de direitos de dos castigos exacerbados. 

Possui tolhida a sua cidadania. Oscila entre uma culpabilização 
genérica da sociedade por seus atos, e entre um mea culpa 
exacerbado (FUNAP, 1995 p. 17). 

Continuando a caracterização referente à oferta de Educação nas 

Instituições Prisionais do Estado de São Paulo, apontava ainda outras 

características dos alunos, como: a rotatividade, heterogeneidade do 

aprendizado e do desenvolvimento, e também, a falta de interesse em 

participar das atividades educacionais. 

Porém, mesmo demonstrando essas mazelas e dificuldades, deixava 

claro uma esperança sobre as potencialidades e possibilidades do espaço 

escolar. 

Ele deve ser um espaço, privilegiado diga-se, de produção de 
conhecimento, de estudo, de estabelecimento de vínculos, de 
relações éticas, de questionamentos, de participação (FUNAP, 
1995 p. 18). 

Porém, alertava para a contradição do espaço escolar no interior da 

instituição prisional, uma advertência aos educadores e técnicos que atuavam 

no programa. 

Porém, essa situação privilegiada de contato que o educador 
possui não deve ser usada para o fornecimento de pareceres 
sobre os alunos, para futuros julgamentos sobre a sua 
condição ou não de retornar à sociedade. Tais pareceres 
devem ser elaborados pelo corpo técnico do sistema e o nosso 
projeto de escola não acredita que se possa trabalhar a serviço 
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da técnica penitenciária, pois, esta possui pressupostos 
diferenciados e, muitas vezes, contraditórios, da nossa 
metodologia educacional (FUNAP, 1995 p. 19). 

Analisando o documento, percebemos uma visão progressista baseada 

na obra do educador Paulo Freire, afirmando que nenhuma metodologia é 

neutra a partir do pressuposto do caráter eminentemente político-ideológico 

das teorias e práticas pedagógicas. 

Por outro lado, uma aposta nas teorias psicogenéticas, destacando os 

postulados de teóricos com Piaget e Vygotsky, traduzida na concepção de uma 

prática construtivista. 

Para os educadores que atuavam no Programa de Educação, naquele 

momento, este material passou a ser o principal referencial para pensar e 

repensar a prática pedagógica no interior das unidades prisionais. 

Vale ainda destacar os princípios metodológicos que orientavam a 

prática dos educadores e que foram construídos a partir dos encontros de 

formação, princípios esses que continuam a fundamentar qualquer proposta de 

educação que deseja romper com modelos reacionários. 

Princípios que defendiam uma visão dialética e histórica do homem e 

desse como protagonista e sujeito de sua história, sobre o mundo e sobre a 

possibilidade de superação das circunstâncias hostis que os homens enfrentam 

e, por fim a aposta numa educação libertadora e na produção do conhecimento 

a partir do seu contato com o mundo, mediado por outros homens, num 

processo contínuo de ação-reflexão-ação (FUNAP, 1995). 

Além destes itens e pressupostos, este documento concentra a síntese e 

os objetivos gerais e específicos do Programa, como a necessidade da 

formação continuada e dois capítulos especiais: um destinado sobre a 

importância da alfabetização de adultos e outro, destinado à organização do 

ensino supletivo, aos níveis I e II, que conforme apresentado anteriormente 

buscava-se a superação da ideia de suplência e, consequentemente a defesa 

de uma educação mais significativa. 
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Em relação à alfabetização o documento destaca a preocupação com os 

dados de escolarização da população carcerária e a sua vulnerabilidade. 

No caso dos presídios, as estatísticas mostram que é 
alarmante a quantidade de analfabetos e pessoas que não 
concluíram o ensino fundamental e estão a cumprir pena 
(Censo Penitenciário de 1993). Essa parte da população dos 
estabelecimentos pertence ao grupo que se convencionou 
chamar nos meios pedagógicos dos “excluídos do sistema de 
ensino” (FUNAP, 1995 p. 33). 

Diante desta constatação,  

A alfabetização é vista por nós como a base de todo o projeto 
educativo. O letramento, a descoberta das funções da língua 
escrita e a leitura do mundo através das palavras, juntamente 
com o cálculo elementar são os norteadores de toda a nossa 
reflexão acerca da prática educativa (FUNAP, 1995 p. 33). 

Em relação ao Ensino Supletivo, como era denominada na época a 

oferta ao acesso às séries do então denominado ensino fundamental, para 

adultos que não concluíram a formação regular na idade adequada, o referido 

documento apresenta duas observações: 

Conceber o educando enquanto sujeito do processo de 
aprendizagem é um dos princípios fundamentais da educação 
em que acreditamos e vimos a implementação. Desta forma, os 
educadores procuram incorporar os conhecimentos trazidos 
pelos educandos à dinâmica da sala de aula, a fim de fazê-los 
perceberem-se enquanto sujeitos possuidores de 
conhecimentos e, junto com eles, construir e reconstruir o 
saber. Construção e reconstrução estas permeadas pela busca 
individual, coletiva, crítica e criativa de conhecimentos que 
propiciem ao educando uma compreensão fundamentada e 
crítica dos conteúdos formais, bem como da realidade (FUNAP, 
1995 p. 37). 

Porém, conforme demonstrado anteriormente, as instituições prisionais 

são repletas de contradições, principalmente entre punir e educar. Mesmo com 

todo esse esforço de organização do programa de educação, a Fundação, os 

educadores e alunos estavam reféns das provas de eliminação de matéria, 

uma vez que a FUNAP nunca foi reconhecida como uma instituição oficial de 

ensino. 

Diante deste dado, para que os alunos, após a conclusão do processo 

de aprendizagem pudessem receber um certificado reconhecido pelo Ministério 
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da Educação e Cultura - MEC eram obrigados a participarem dos exames de 

eliminação de matéria. Atividade essa, estranha a todo o processo dialógico 

desenvolvido nas “celas de aula” (LEME, 2002), mas que se fazia obrigatório. 

Por isso, a preocupação da equipe, no sentido de superar esta situação, 

conforme as informações apresentadas pelo documento (FUNAP, 1995), 

referiam-se no sentido de criar um modelo educacional que não se bastasse 

em servir como uma preparação para os Exames de eliminação de matéria, 

oferecidos na época, em todo o Estado de São Paulo, tanto para os cidadãos 

livres como para aqueles em situação de privação de liberdade, pelo CESU - 

Centro de Exames Supletivos, órgão vinculado à Secretaria de Estado de 

Educação. 

No início de 1996, a carência de educadores nos estabelecimentos 

penais do Estado de São Paulo era de 63 profissionais. Observando-se que 

cada educador contratado ministrava no máximo, as aulas, para duas turmas 

de alunos, podemos afirmar que naquele momento 126 turmas de alunos não 

estavam a ser atendidas.  

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 recaia na busca das condições para a 
continuidade das aulas, implementando ações com o sentido 
de viabilizar o funcionamento das escolas (PORTUGUÊS, 2001 
p. 119). 

Diante deste novo desafio, conforme demonstrou Português (2001) a 

equipe gestora buscou em experiências anteriores alternativas para garantia da 

oferta de educação nas instituições prisionais do Estado de São Paulo. 

Novamente, foram recrutados presos, para atuarem no programa, lecionando 

para as turmas de alfabetização e ensino fundamental. Dessa forma, buscou-

se minimizar a carência de educadores dentro do sistema. Não bastasse isso, 

a equipe técnica sofreu uma reestruturação tendo como consequência imediata 

sua redução e no sentido de garantir o trabalho pedagógico, a continuidade das 

formações e o aperfeiçoamento do programa de educação, criou-se, enquanto 

resposta a esse fato, a figura do monitor coordenador.  
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Os monitores concursados que lecionavam diretamente no programa 

passaram a assumir outra função, ou seja, coordenar em cada unidade o 

trabalho dos monitores presos que começaram a ser contratados para 

lecionarem os conteúdos escolares. 

Na função de Monitor Coordenador, os monitores de educação básica 

tiveram a sua jornada estendida para 6h diárias o que acarretou naquele 

momento, para o quadro de servidores, além de novas incumbências um 

aumento salarial, proporcional às horas de trabalho. 

Com esse novo modelo de gerenciar o Programa de Educação existente 

na época, houve também um investimento para a contratação de monitores 

presos, uma experiência, que no decorrer dos anos mostrou-se exitosa no 

sistema prisional paulista, apesar das críticas de diversos setores e instituições 

da sociedade civil, que via nessa prática um enfraquecimento do processo de 

aprendizagem, uma vez que os presos não eram profissionais da educação 

(PORTUGUÊS, 2001).  

Outra estratégia, para suprir a carência de educadores no sistema 

prisional foi a contratação de estagiários, alunos que cursavam cursos com 

licenciatura, para assumirem as turmas nas unidades prisionais que 

apresentavam uma resistência e, até mesmo uma proibição categórica em 

relação à contratação de presos para exercerem a função de educador. 

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 (PORTUGUÊS, 
2001 p. 121). 

No sentido de ampliar o atendimento, em 1997, a FUNAP estabeleceu 

um novo convênio com a Fundação Roberto Marinho para a implantação de 

tele salas em 10 unidades prisionais. Nesse momento, o projeto de ampliação 

tinha caráter experimental, pois, desejava-se aprimorar o ensino supletivo, 

adaptando o material à realidade carcerária e, posteriormente, expandi-lo para 
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outras unidades. Todavia, o convênio firmado durou somente dois anos, não 

conseguindo atingir as metas e objetivos pretendidos (LEME, 2002). 

Em 1998, a FUNAP promoveu um novo concurso público para 

educadores de educação nas prisões, porém, não foi possível suprir o número 

de vagas ociosas, principalmente porque a remuneração desses educadores, 

na época, já estava defasada em relação aos valores praticados pelo mercado 

(LEME, 2002).  

Em todo o Estado, e por que não dizer, em todo o país, o 
modelo político-econômico esquece, ou simplesmente não 
prioriza o social. Assim, toda a ideia de construir uma rede 
escolar foi abalada, pois, não havia recursos suficientes —
pessoais e financeiros, para atender a demanda. 

A partir do ano 2000, o Programa de Educação teve de passar a 

conviver com a “invasão” de outras instituições nas unidades prisionais, que 

também assumiram a tarefa de ofertar a educação para os adultos presos, uma 

vez que o Estado, através da FUNAP, não investia o necessário para a 

ampliação da oferta. Em muitas unidades do Estado, as Secretaria Municipais 

de Educação também passaram a oferecer um projeto de educação. Isto se 

deve principalmente ao fato de que a FUNAP não conseguia atender as 

escolas que foram criadas a partir do modelo de expansão proposta pelo 

Governo Estadual no final da década de 90 (LEME, 2002). 

No início, a presença de outras instituições caracterizou uma atividade 

paralela por não terem nenhuma relação com as diretrizes que foram criadas 

pela FUNAP para a oferta de educação nas prisões e por não dialogaram com 

a Fundação, uma vez que cada instituição ou Secretaria Municipal possuía um 

projeto próprio de educação, muitos deles, sem respeitarem as especificidades 

da educação de adultos e muito menos as particularidades do sistema prisional 

(LEME, 2002). 

Até 2012, período em que a FUNAP atuou enquanto responsável pela 

educação nas prisões, poucos foram os avanços no sentido de ampliação da 

oferta de educação nas unidades prisionais. Um dos motivos principais foi a 

falta de recursos financeiros (MELO, 2014)  



68 
 

No entanto, mesmo diante da limitação orçamentária, podemos verificar 

através dos dados da Fundação e da Secretaria de Administração 

Penitenciária, que o Programa de Educação foi o único que perdurou até a 

presente data, sem interrupção. (MELO, 2014) 

Quando comparamos os dados e a ações realizadas com a implantação 

e desenvolvimento de outros projetos, como qualificação profissional e projetos 

culturais, fica evidente que até 2012, percebemos que as atividades não 

formais sofreram mais cortes e interrupções. O investimento, no Estado de São 

Paulo, para essas atividades sempre foram inferiores e optou-se, em diversos 

momentos pela manutenção da oferta de educação formal em detrimento dos 

outros projetos e programas. (MELO, 2014). 

Neste período, através das informações coletadas, com a diversidade de 

instituições presentes no interior das unidades prisionais e sem a possibilidade 

de uma coordenação comum, de momentos de formação entre todos os 

educadores, de discussão de propostas abrangentes, a oferta de educação nas 

prisões do estado de São Paulo careceu de diretrizes claras para a construção 

de um modelo que respeitasse os alunos adultos e as particularidades da 

instituição prisional. 

Dessa forma, a transposição de modelos estruturados fora dos muros da 

prisão, fez com que a educação para jovens e adultos presos ficasse submissa 

a esses paradigmas. , Inúmeras vezes os modelos infantis de alfabetização e 

de propostas que reproduziam um modelo baseado na compensação do tempo 

perdido, ou seja, modelos de suplência que impunham uma quantidade 

elevada de conteúdos para serem ministrados num período tão curto, sendo 

que muitos conteúdos diziam muito pouco sobre a realidade vivenciada por 

cada aluno e educador. 

Conforme demonstrou Julião (2016, p. 36) as experiências de educação 

no cárcere, não diferentes de muitas de educação de jovens e adultos 

extramuros, são geralmente meras reproduções de uma educação regular para 

crianças. Poucas são as que se efetivam com modalidade de ensino prevista 
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pela LDBEN23 (Artigos 37 e 38). São geralmente experiências com propostas 

pedagógicas descontextualizadas da realidade do sistema prisional. São 

escolas que — por um acaso —estão na prisão. 

Dessa forma, além da metodologia e dos objetivos não serem pensados 

a partir da realidade prisional, encontramos também educadores que não 

tiveram a oportunidade de acumularem reflexões sobre esse outro mundo, ou 

seja, sobre a educação em ambientes de privação de liberdade.  

Outras mudanças importantes podem ser destacadas, a partir de 2004, 

frente a crescente expansão do sistema prisional do Estado de São Paulo. Um, 

refere-se ao modelo de gestão centralizado que precisou ser alterado. Nesse 

período, foram criadas, pela FUNAP, Gerências Regionais, num total de 08, 

divididas por todo o Estado de São Paulo. Com isto, foi extinta a Gerencia de 

Educação e Cultura, e com o modelo descentralizado, as Gerencias Regionais 

passaram a ser responsáveis pelos Programas implantados pela Fundação. 

(FUNAP, 2005) 

Frente essa nova realidade, novas dinâmicas de formação foram 

elaboradas e adotadas. A partir desse período, as formações passaram a ser 

estaduais e os Gerentes e Educadores assumiram o papel de multiplicadores 

em cada unidade prisional, uma vez que seria impossível reunir em um só 

evento os monitores presos que atuavam no programa de educação. (FUNAP, 

2005) 

Sem a possibilidade da contratação de novos servidores, e com 

limitações orçamentarias para a sua ampliação da contratação de estagiários, 

descartada também a possibilidade da contratação de Agentes Penitenciários 

para aturem como educadores, a solução mais viável economicamente foi a 

contratação de presos para atuarem enquanto monitores. 

Como demonstrado até este ponto, a oferta de educação nas prisões foi 

se estruturando ao longo do tempo, criando condições para sua organização e 
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funcionamento muitas vezes de forma precária e amadora, outras de forma 

mais organizada e técnica. 

Por outro lado, é possível perceber também que diante do cenário tão 

adverso, inúmeros foram os esforços para a construção de uma proposta de 

educação nas prisões que garantisse o direito à educação e o respeito pela 

dignidade de cada homem ou mulher em privação de liberdade. 

Durante toda a história de estruturação do Programa de Educação, 

houve um esforço para a construção de uma prática significativa a partir de 

teorias pedagógicas que apostassem numa concepção de homem que fosse 

além dos muros e das grades, além desse outro mundo que é a prisão. 

Diante desse imperativo, qual seja buscar uma educação que fosse 

significativa para os sujeitos privados de liberdade, construíram princípios que 

buscavam a superação e a desvinculação das práticas de transformação do 

indivíduo que fazem parte das técnicas na instituição prisional.  

Outra preocupação, ao longo da história, destinava-se a estruturação de 

um programa de educação nos estabelecimentos prisionais que não estivesse 

submisso aos modelos “importados da rua” e nem as regras da própria 

instituição. Essas sempre geraram um grande desafio, um paradigma a ser 

superado. Nos espaços prisionais qual educação oferecer? Como implementar 

uma prática dialógica e libertadora? Como possibilitar a construção de novas 

identidades? Como distanciar as atividades pedagógicas das técnicas 

penitenciárias que primam pela vigilância, punição e castigo? 

Diante de tantos desafios, qual modelo adotar? Essa foi uma das 

questões que perpassaram toda a história da educação nas prisões do Estado 

de São Paulo. 

Muitos dos modelos adotados simplesmente repetiam no interior das 

prisões a estrutura e funcionamento das escolas ou instituições responsáveis 

pela oferta de educação. 

Posto isto, a partir do momento em que a FUNAP passou a ser 

responsável pela educação, notamos também que alguns limites foram 
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impostos e esses, afetaram de maneira decisiva a oferta de educação, o direito 

ao acesso à escolarização no interior das unidades prisionais. Além da carga 

horária estipulada, o tempo que se perde para acessar a “cela de aula” (LEME, 

2002) ou o tempo gasto com a movimentação dos alunos do pavilhão onde 

estão as celas até o pavilhão escolar, interfere diretamente na quantidade de 

horas diárias. 

Em relação ao número de alunos em sala de aula, procurou-se durante 

todos esses anos limitá-lo, buscando dessa forma uma melhor qualidade no 

processo de ensino aprendizagem, uma vez que trabalhar com salas lotadas 

inviabilizaria o trabalho pedagógico. 

Sabendo que a oferta é inferior à demanda em todas as unidades 

prisionais, a limitação de número de alunos em cada turma foi uma alternativa 

para garantir o mínimo de qualidade durante o processo formativo. 

O excesso de alunos nos programas de educação básica 
dificulta 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 p. 51). 

Outro aspecto importante refere-se a não obrigatoriedade na frequência 

em sala de aula. Por um lado, a participação voluntária é um pré-requisito 

fundamental para a adesão dos prisioneiros as ações e prática voltada para a 

reintegração, por outro, uma falácia. Pois, encontramos em sala de aula os 

interessados em participarem do processo educativo, seja pela necessidade da 

elevação da escolaridade ou por um benefício futuro, como o parecer favorável 

no momento da progressão de regime ou no benefício da remição de pena pela 

educação. Porém, desde o momento que em que o recluso matriculado, 

desiste por algum motivo de frequentar a escola ou de participar de algum 

projeto, em muitas unidades, por determinação interna, ele é obrigado a 

assinar um termo de desistência que afetará, futuramente, a obtenção de 

algum tipo de benefício previsto na lei24.  
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Como descreveu Leme (2002), permanecer na escola pode significar 

muitas vezes um laudo favorável, ou simplesmente que se está seguindo as 

regras, ocupa-se o tempo, nega-se a ociosidade (p. 117). Porém, essa 

permanência muitas vezes não é considerada pela equipe técnica, a educação 

não tem tanta importância no parecer criminológico realizado pelos técnicos. 

Além de que 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 (PORTUGUÊS, 2001 p. 139). 

Outras vezes, ao ganhar um benefício, o aluno simplesmente desiste 

dos estudos, ou seja, alcançou os seus objetivos. Dessa forma, fica difícil 

desenvolver efetivamente o programa de educação ou de trabalho, se eles 

estiverem ligados ao esquema de funcionamento da prisão (SALLA, 1993 p. 

95). 

A partir da década de 90, com a estruturação do programa de educação, 

elaborou-se um processo de triagem com intuito de formar as diversas turmas 

que compunham os níveis I e II. Diante da heterogeneidade, tão presente em 

qualquer grupo de alunos e visível também, nas turmas de alunos adultos, esse 

processo visava aproximar em cada turma os alunos com níveis de 

conhecimento e habilidades semelhantes, tentando assim, facilitar o processo 

de aprendizagem e desenvolvimento (FUNAP, 1995). 

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 relacionados à vida escolar dos presos, 
como a idade, grau de instrução, séria cursada, época em que 
cursou, causas da desistência, motivação e interesse pela volta 
aos estudos (LEITE, 1997 p. 54). 

Com a instituição da triagem escolar, sistematicamente os professores 

entrevistavam todos os interessados em se matricular para poderem classifica-

los, a partir de pré-requisitos definidos, em uma das turmas oferecidas. Como 

as vagas nem sempre eram suficientes, criava-se uma lista de espera, que 

muitas vezes pela demora na criação de novas vagas, tornava-se obsoleta 

(FUNAP, 1995). 
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Durante o desenvolvimento da história da educação nas prisões do 

Estado de São Paulo, outro momento importante foi a da construção e 

implementação do Programa Tecendo a Liberdade, em 2005. 

Esse Programa pretendeu dar uma resposta inovadora à oferta de 

educação no sistema prisional, estabelecendo um modelo educacional 

estruturado de uma maneira novo, nunca antes experimentado por educadores 

e educandos, superando assim modelos e propostas que até então eram 

difundidas e aplicadas nas unidades prisionais do Estado. 

O Programa nasceu a partir de encontros da equipe técnica com 

educadores durante o 2º semestre de 2004. 

O Programa deve ser compreendido como o ponto de partida 
da construção de uma nova linha de ação da Educação desta 
instituição, pelo qual buscamos estabelecer o diálogo constante 
com os orientadores, supervisores, com representações das 
unidades prisionais e fundamentalmente com os educandos, 
para que, de fato, estejamos respeitando e considerando as 
necessidades e expectativas de vida do nosso público alvo, 
tendo como referência a realidade social na qual estamos 
inseridos. É necessário registrar que esta produção vem de um 
trabalho coletivo, no qual os nossos educadores são os 
principais responsáveis, pois, são eles que fazem a 
intermediação da prática e da teoria, possibilitando processos 
educativos com experiências tão significativas que efetivaram a 
construção deste projeto (FUNAP, 2005 p. 7). 

O Censo Penitenciário25 realizado pela FUNAP em 2002 apresentava, a 

partir dos indicadores, uma realidade cruel em relação à oferta de Educação, o 

que despertou a necessidade de ações pontuais no sentido de melhorar os 

índices e alterar a situação apresentada. 

Os dados indicavam que o sistema penitenciário paulista compreendia, 

naquela época, 120.000 cidadãos presos, distribuídos em 118 unidades 

prisionais, sendo que 4% eram analfabetos e que acerca de (74%) não 

possuíam o ensino fundamental completo. 

Desta forma, a ação educativa deve resultar na melhoria da 
qualidade de vida, aspecto crucial para a redução dos índices 
de criminalidade. “Em termos exatos, a atuação da instituição 
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deve trazer reflexos na vida destes homens e mulheres, 
possibilitando condições de reinserção social pela elevação de 
escolaridade adquirida ainda no período de privação de 
liberdade” (FUNAP, 2005 p. 15). 

Em 2005, a FUNAP atendia a 79 unidades prisionais, com 71 monitores 

contratados em regime CLT26, 148 estagiários e 143 monitores presos. 

Segundo os mapas de atendimento, os 362 educadores da FUNAP, 

atendiam mensalmente aproximadamente 15.000 educandos, ou, alunos 

presos (FUNAP, 2005). 

O Projeto priorizava o atendimento à população analfabeta, com a 

instituição de um percurso formativo, sem a necessidade da realização dos 

exames supletivos. 

Para o programa, foram elaborados 24 módulos temáticos com uma 

carga horária de 30h cada, totalizando 720h. Esses módulos ao serem 

implantados, possibilitavam que os alunos matriculados, quando transferidos 

de unidades e/ou regimes pudessem garantir a continuidade do estudo. 

Além disso, cada tema além de apresentar conteúdos que obedeciam às 

orientações curriculares de Educação de Jovens e Adultos do MEC, 

possibilitava o diálogo com a história de vida de cada participante e com a 

realidade na qual estavam inseridos. 

Outro marco referencial do Programa Tecendo a Liberdade, foi a de 

investir nos monitores presos enquanto educadores populares. 

Considerando que o legado de EJA — especificamente o de 
educadores leigos e da própria comunidade — se mantém nos 
movimentos de alfabetização populares, vinculados 
principalmente ao poder público municipal, os educadores 
presos, quando conquistarem a liberdade civil, passam a contar 
com uma possibilidade concreta de atuação profissional 
(FUNAP, 2005 p. 20).  

Nesse projeto, a função do monitor coordenador também se revestiu de 

importância, uma vez que se tornou o principal mediador entre a equipe técnica 

e os monitores presos. 
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O investimento na formação inicial e continuada foi outra marca do 

Programa porque que sem está ação continua e sistemática de formação, as 

atividades no interior nas Unidades prisionais perderiam consistência e 

qualidade. 

A formação acontece através de encontros sistemáticos que 
buscam a integração das ações desenvolvidas por cada 
profissional, instigando a troca de experiências e a reflexão 
abrangente sobre temas de interesse coletivo e outros que 
respondam as especificidades de cada nível de ensino. Esses 
momentos propiciaram os registros, a sistematização do 
trabalho e as decisões coletivas, ajudando no planejamento e 
na construção da Proposta Pedagógica. São espaços 
privilegiados de discussão e aprofundamento. (FUNAP, 2005 p. 
24) 

O Programa Tecendo a Liberdade primava pelo respeito às 

necessidades dos presos, de conhecimento, autonomia, reinserção social, 

solidariedade e aprendizagem contínua. 

Dessa forma, quer-se uma abordagem dos conteúdos que 
contribuam para a ampliação dos recursos de análise e síntese 
dos alunos presos, criação de novos conhecimentos e de 
estratégias de ação que deem sentido às suas práticas 
cotidianas. Tal proposta não pode desconsiderar a situação da 
formação básica e da experiência profissional anterior dos 
educadores, as quais muitas vezes, reforçam áreas isoladas do 
conhecimento. É também nos espaços de formação que as 
relações entre teoria e prática devem ser consideradas, 
discutidas e vivenciadas (FUNAP, 2005 p. 25). 

O Programa Tecendo a Liberdade teve uma curta duração. A partir de 

2007, o material utilizado em cada módulo deixou de ser produzido. Com isto, 

os textos bases que orientavam a discussão começaram a faltar nas unidades 

prisionais (MELO, 2014). 

Sem o material produzido, o percurso formativo deixou de existir e 

novamente a certificação dos alunos passou a ser realizada através de exames 

de eliminação de matérias. 

Conforme os dados apurados, registros da época, nenhum aluno foi 

certificado pelo Programa. A mudança na gestão da Fundação impediu que o 

processo continuasse. 
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A partir de 2007, a Secretaria de Administração Penitenciária, pasta a 

qual a FUNAP está vinculada, aderiu aos exames do ENCCEJA, para os 

alunos que precisavam concluir o Ensino Fundamental, como para aqueles 

que, por já terem o Ensino Fundamental Completo, desejavam concluir o 

Ensino Médio. 

Vale ressaltar, que paralelamente ao Programa de Educação, a FUNAP 

ofertava cursos de qualificação profissional, porém sem a mesma organização 

e sistematicidade.  

Como já destacado anteriormente, a limitação orçamentária sempre foi 

um obstáculo para que a Fundação pudesse, com o mesmo empenho, garantir 

o funcionamento e a oferta do Programa de Educação e de um Programa 

contínuo de qualificação profissional e formação artística e cultural (MELO, 

2014). 

Diante destes desafios, sem material didático suficiente para a garantia 

do Programa Tecendo a Liberdade, outras alternativas foram criadas. 

Entre 2008 e 2012, semestralmente foram propostos temas geradores, 

que norteavam as discussões em sala de aula, mantendo desta forma alguns 

princípios que nortearam o Programa Tecendo a Liberdade. 

A partir dos temas geradores, os educadores selecionavam os 

conteúdos de cada área do conhecimento no sentido de realizarem com os 

alunos, a leitura da realidade, além de desenvolverem novas competências e 

habilidades. 

Neste período, as formações estaduais eram momentos de definição das 

diretrizes semestrais, de reflexão e de construção de materiais didáticos que 

seriam utilizados em cada unidade prisional, pelos monitores presos, que já 

eram a categoria mais numerosa entre os educadores que atuavam nas 

prisões. 

Esse modelo perdurou até o início de 2011, período subsequente a 

promulgação das Diretrizes Nacionais de Educação nas Prisões, que forçou 

mudanças no cenário Nacional e principalmente, no Estado de São Paulo, 
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onde surgiram, principalmente por parte da sociedade civil, inúmeros 

questionamentos sobre a oferta de educação. 

Com esse movimento que partiu por um lado da Sociedade Civil, que 

nunca viu com bons olhos a ausência dos profissionais da educação no interior 

das unidades prisionais somado a pressões políticas, no interior do próprio 

governo, iniciou um novo período que culminou na criação do Programa de 

Educação nas Prisões (PEP).  

Desta forma, para que se possa compreender as alterações na oferta de 

educação nas unidades prisionais do Estado de São Paulo será preciso 

descrever as ações e processos que implicaram na construção e 

implementação do PEP (Decreto nº 57.238, de 17 de Agosto de 2011 – DOE, 

18 de agosto de 2011), foco desta pesquisa.  
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2.1 O Programa de Educação nas Prisões - PEP 

 

2.1 O Programa de Educação nas Prisões - PEP 

O Programa de Educação nas Prisões e o cenário do Sistema Prisional no 

momento de sua implantação - PEP 

Como demonstrado anteriormente, a Secretaria de Estado de Educação 

de São Paulo (SEE/SP) esteve ausente da oferta de educação nas prisões 

entre os anos de 1979 até 2010. 

Nesse período, coube a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – 

FUNAP toda a responsabilidade para garantir o direito e a oferta de educação 

formal para homens e mulheres em situação de privação de liberdade. 

Em 2005, os Ministérios da Justiça e da Educação iniciaram 
uma articulação conjunta para mobilizar os Estados e a 
sociedade civil com vista à promoção da educação nas prisões 
e a regulamentação da sua oferta. Através de ações 
institucionais, da realização de encontros nacionais e estaduais 
e do financiamento de projetos em alguns estados, esta 
articulação culminou com a aprovação de duas Resoluções 
Normativas, a Resolução nº 3 de 2009, do Conselho Nacional 
de Política Pública Criminal e Penitenciária e a Resolução nº 2 
de 2010, do Conselho Nacional de Educação. (MELO, 2014 p. 
127). 

Essas Resoluções têm como objetivo a criação de Parâmetros para a 

oferta de educação nas prisões brasileiras e, principalmente, obrigam que esta 

oferta seja realizada pelas Secretarias Estaduais de Educação com a 

participação de profissionais do quadro do magistério (MELO, 2014). 

A partir da promulgação da Resolução CEB/CNE nº 02/201027, o Estado 

de São Paulo foi pressionado no sentido de atender essa demanda. Assim, 

com o Decreto Estadual 57.238/11 foi criado e proposto o Programa de 

Educação nas Prisões (PEP) para suprir essa lacuna, qual seja a oferta de 

educação formal. 

                                                           
27

 Resolução CEB/CNE – Câmara de Educação Básica e Conselho Nacional de Educação – A 
Resolução dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e 
adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. 
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A construção do PEP foi resultado do trabalho em conjunto das equipes 

técnicas que representavam, naquele momento, a Secretaria de Estado de 

Educação, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) e a Fundação 

Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel – FUNAP, com a criação de um grupo de 

trabalho (GT) de Educação no Sistema Prisional do Estado de São Paulo 

através do Decreto 56.800/11. 

Durante a construção da proposta, inúmeras dificuldades foram 

encontradas, uma vez que parte dos envolvidos, principalmente da SEE, 

desconheciam ou não reconheciam o que já era ofertado no interior das prisões 

do Estado. 

Entre 1979 e 2010, tendo a oferta de Educação Formal ficado sob a 

responsabilidade da FUNAP e por essa Fundação não ser legalmente 

reconhecida como uma Instituição de Ensino, toda a prática educativa ofertada 

no interior das prisões do Estado de São Paulo nunca foi reconhecida. 

Por mais que houvesse a formalidade dos registros, a aplicação de 

avaliações, do cumprimento de carga horária, da elaboração de projetos 

pedagógicos, tudo o que foi realizado, não sendo reconhecido, foi tratado como 

informal ou não formal. 

Exemplo disso, como exposto anteriormente, é que os alunos para 

alcançarem um certificado que validasse o tempo de estudo, nesse período, 

tinham que recorrer aos exames públicos de eliminação de matérias e de 

certificação, como já explicitado anteriormente. 

Para que os parceiros envolvidos na construção do PEP, a parir de 

2011, reconhecessem a importância e a necessidade da organização e 

legitimação da Educação nas Prisões, os esforços despendidos não foram 

poucos. 

Foi criada uma agenda de encontros regionais envolvendo os 

representantes das pastas interessadas, ou seja, Diretores das Unidades 

Prisionais e Dirigentes de Ensino que representavam as Diretorias de Ensino 

que participariam do Projeto. 
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O PEP reafirma na sua origem o direito garantido na Constituição 

Federal de 1988 de que a Educação é um direito fundamental de todos. 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação n.º 02/2010 referente à 

educação nas prisões fortalece o papel dos Estados na promoção da oferta de 

Educação de Jovens e Adultos às pessoas em situação de privação de 

liberdade. 

No momento da implantação do PEP em 2011, o Estado de São Paulo 

possuía 118 unidades prisionais, sendo que em cada unidade encontrava-se 

instalada uma escola. Naquele momento, segundo relatórios, uma média de 

14.500 alunos estava matriculados (FUNAP, 2011), um total que correspondia 

as matrículas dos alunos no Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

Além das atividades de educação formal, que foram transferidas para a 

SEE, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), continuou 

ofertando o que se denominou de “atividades complementares”, ou seja, cursos 

de língua estrangeira, atividades culturais, cursos de qualificação profissional. 

Além dessas atividades, a Funap também continuou sendo a responsável pelo 

empréstimo de livros, conservação e aquisição de acervo através das salas de 

leitura (bibliotecas) instaladas em todas as unidades prisionais. 

Para a implantação do Programa de Educação nas Prisões, num 

primeiro momento, dentre tantas outras dificuldades que foram encontradas 

durante todo o processo e adaptações que se mostraram necessárias, uma 

delas referia-se ao espaço escolar, ou seja, a infraestrutura disponível em cada 

unidade prisional. 

Como descrito anteriormente, num universo de 118 unidades no ano de 

2011, que faziam parte da Secretaria de Administração Penitenciária, a 

diversidade das plantas, dos espaços escolares era um desafio que precisaria 

ser superado. 

As unidades mais antigas possuem até hoje, espaços improvisados nos 

quais as “celas de aula” foram implantadas. A partir de 1996, as unidades que 

foram construídas, são compostas por um pavilhão escolar formado de 4 salas 
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de aula, uma biblioteca e uma sala para os professores, um corredor amplo e 

banheiros. Outro modelo de unidade criado a partir daquele ano, continha uma 

estrutura diferente, no qual, em cada pavilhão foram construídas 2 salas de 

aula. Estas unidades por serem compostas de 4 pavilhões, tinham um espaço 

físico total de 8 salas de aula, ou seja, duas por pavilhão, sem banheiros e sem 

um espaço como um corredor no qual, no intervalo de uma atividade e outra, 

os alunos e alunas poderiam permanecer. O espaço da biblioteca, nesse 

modelo de unidade, é comum, ou seja, presos que não participam da atividade 

escolar podem ter acesso. 

O modelo descrito primeiramente é conhecido, no sistema, como 

“espinha de peixe”, uma unidade com uma galeria central e pavilhões 

transversais à galeria. Nesses pavilhões existem espaços específicos para o 

setor de saúde, trabalho, educação e espaços exclusivos para as celas. 

O outro modelo, conhecidos como “cruz” foram adotados como estrutura 

para construção de inúmeras unidades. Essas unidades são formadas por 

quatro raios independentes e em cada raio encontram-se espaços para as 

oficinas de trabalho e para a escola. Além disso, o espaço para o setor de 

saúde e bibliotecas são comuns, atendem aos presos de todos os 4 raios, 

porém pelo fato da biblioteca ficar fora do raio os presos não tem acesso, 

dependem de um funcionário para terem acesso ao acervo, ou seja, um 

funcionário que retire os livros na biblioteca, distribua nos pavilhões (raios) e 

devolva à biblioteca. 

Além desses modelos padronizados, os Centros de Detenção Provisória 

(CDPs) construído no final da década de 90 não possuíam espaços nem para a 

escola e nem para o trabalho. Esse modelo de estrutura dos CDPs está sendo 

substituído. Os novos CDPs já possuem uma planta diferente, onde é possível 

encontrar o espaço escolar, com um total de 04 salas de aula, mais um espaço 

para biblioteca e um pavilhão no qual podem ser realizadas as atividades 

laborais. 

Desta forma, pode-se verificar que o Sistema Prisional Paulista possui 

unidades mais estruturadas, com espaços mais apropriados para a 
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implantação do Programa de Educação nas Prisões e unidades que não 

poderão ter o Programa porque não possuem espaço físico, ou possuem um 

espaço reduzido, com uma ou duas salas de aula, fato que também dificulta a 

oferta de atividades educacionais. 

Outra característica do Sistema Prisional do Estado de São Paulo refere-

se a distribuição das unidades prisionais pelo seu território. Com isto, 

encontram-se uma diversidade local e regional, uma vez que existem unidades 

espalhadas por todas as regiões do Estado.  

Essa diversidade também foi e continua sendo um desafio para a 

implantação e manutenção de Programas Educacionais, pois regionalmente 

encontramos uma população com hábitos e costumes diferentes.  

Após ser apontada a diversidade arquitetônica, a diversidade regional e 

local cabe ressaltar mais uma característica, própria do sistema prisional do 

Estado de São Paulo, que consiste nos regimes prisionais de cada unidade. 

Ora, no Estado de São Paulo encontramos unidades com regime fechado, 

outras com regime semiaberto, os hospitais de custódia e tratamento 

psiquiátrico onde estão os presos inimputáveis, que por possuírem problemas 

psiquiátricos não podem ser condenados e ainda, unidades chamadas de 

detenção provisória, porque teoricamente, nessas últimas deveriam estar os 

presos que aguardam condenação, que não foram julgados. Essas unidades 

foram criadas com a finalidade de desocupar as cadeias e distritos policiais que 

não possuem alocações adequadas para manterem os prisioneiros(as) 

custodiados(as). As unidades, além da diversidade de regimes também estão 

divididas por gênero. No Estado de São Paulo, encontramos unidades 

exclusivamente masculinas ou femininas. Em todos esses regimes elencados 

há oferta de educação.  

Além desses regimes citados, encontramos poucas unidades com 

Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) ou Centros de Readaptação  

Penitenciária (CRP). Essas foram criadas para punir os presos que não se 

adéquam as regras disciplinares, são unidades de castigo e isolamento e 

nessas unidades nenhuma atividade educacional é ofertada. 
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A partir dessas observações e descrições, procurou-se apresentar o 

cenário no qual a educação é ofertada. Uma realidade multifacetada, com suas 

particularidades regionais e locais. 

Neste cenário, pode-se concluir que as dificuldades foram das pastas 

envolvidas no projeto. Dificuldades de adaptação pela SAP, através da FUNAP 

e da SEE que assumiu parte das responsabilidades. 

O período entre os anos de 2011 e 2012 ficou conhecido pelos 

servidores da SAP/SEE/FUNAP como o período de “transição”. Nesse período, 

após a criação do PEP o grupo de articulação elaborou e estruturou todo o 

Projeto do Programa que iniciou efetivamente a partir de 2013. 

Nesses dois anos, foram realizados encontros regionais e as equipes 

técnicas, a partir dos dados coletados, discutiram e definiram os parâmetros e 

as diretrizes para a nova etapa. 

Como a oferta de educação não poderia ser suspensa, interrompida nos 

dois anos conhecidos como transição e, necessários para a estruturação da 

proposta, a FUNAP manteve os monitores presos e seus educadores em sala 

de aula, obedecendo a algumas condições e orientações impostas pela SEE 

para o possível reconhecimento das atividades educacionais que continuavam 

a ser desenvolvidas. 

Com isto, o período de aula com duração de 2h/dia que vigorou até 2011 

passou em janeiro de 2012 para 4h10min. Essa carga horária estipulada 

correspondia a carga diária mínima exigida pela legislação no momento da 

implantação do PEP.  Com isto, o ano de 2012 serviu como um teste e 

adaptação das unidades para o novo desenho e estrutura que seria 

implementado a partir de janeiro de 2013. 

Além da ampliação da carga horária, a Secretaria de Educação exigiu 

que ao final de cada semestre fosse aplicada uma avaliação para verificação 

da aprendizagem e consequentemente a promoção ou conclusão do curso 

pelos alunos que atingissem a média em cada disciplina. 
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Vale ressaltar que o modelo oferecido até 2010 exclusivamente pela 

FUNAP e, durante 2011, em parceria com a SEE, não previa a seriação, não 

estava estruturada em disciplinas e nem mesmo, havia um cronograma ou 

períodos fixos para a aplicação de avaliações. 

O projeto Tecendo a Liberdade que vigorou até 2010, antecedendo a 

implantação do PEP, possuía uma estrutura temática, constituída por módulos 

através dos quais os alunos, com seus próprios ritmos de aprendizagem, iam 

ultrapassando as etapas, através de um processo de avaliação continuo. 

Naquele momento de transição, conforme os relatos colhidos e as 

observações realizadas no campo, a dúvida pairava sobre todos, sobre o que 

poderia acontecer, sobre a novidade que o momento permitia.  

Os monitores presos que recebiam suas remunerações por até 4h de 

trabalho diário em sala de aula, mais 2h de trabalho pedagógico totalizando 6h 

diárias de jornada de trabalho, tiveram abruptamente suas jornadas 

aumentadas para 08h, sendo 4h no período da manhã e 04h no período da 

tarde, sem alteração em seus vencimentos. Ou seja, a partir de 2012, no 

período de transição e adaptando o funcionamento da escola a carga horária 

que passaria a vigorar a parir de 2013, para que continuassem recebendo os ¾ 

do salário mínimo, remuneração prevista na LEP e garantida pela FUNAP, 

tiveram que aceitar o aumento da carga horária, trabalhando em dois períodos. 

Por outro lado, os alunos que se dedicavam à 2h diárias de estudo, nas 

atividades de educação formal, passaram a permanecer no pavilhão escolar 

por mais de 4h. Com isto, os alunos ficaram impedidos de participarem de 

outras atividades complementares ou de realizarem as tarefas diárias que 

fazem parte da rotina da instituição prisional, como a limpeza da cela, o 

cuidado com a roupa, dentre outras e, principalmente, impedidos de exercer 

uma atividade laboral remunerada, por falta de tempo necessário, uma vez que 

as atividades laborais precisam ter uma carga mínima diária de 6h, segundo a 

Lei de Execuções Penais. 

Também, a permanência maior no espaço escolar foi sentida pelos 

profissionais e alunos das unidades que possuem uma estrutura mais simples, 



85 
 

adaptada. Estruturas nas quais se encontra somente uma sala de aula, por 

exemplo, sem banheiro e sem bebedouros. Nesses locais, os alunos e 

professores, para cumprirem a jornada estipulada, permanecem trancados por 

todo o período letivo, por mais de 4h diárias. 

Nessas unidades, os professores passaram a serem os únicos com 

algum privilégio, pois se necessitarem ausentar-se para irem ao banheiro, os 

funcionários os autorizam a deixarem a “cela de aula” e se dirigirem até a 

administração e retornarem em seguida, enquanto os alunos permanecem 

trancados, salvo se o educador não fosse um monitor preso, porque dessa 

forma teria que cumprir toda a jornada juntamente com os alunos. 

Já os alunos, nessas unidades, desde o primeiro dia da implantação da 

nova carga horária, durante o período de transição, mais especificamente 

durante o ano de 2012 e nos anos seguintes, não podiam mais deixar a “cela 

de aula”. Caso isso acontecesse, ao deixarem a “cela de aula” e retornarem 

para o pavilhão, estariam impedidos de retornarem, não participando mais 

naquele dia das atividades escolares. O “transito”, o ir e vir entre o raio (local 

onde se encontram as celas) e o pavilhão escolar ou ao espaço onde acontece 

as atividades escolares é uma concessão da unidade e dos funcionários. 

Nenhum preso tem a possibilidade, a liberdade para acessar a escola, ou 

qualquer outro espaço prisional, sem a devida autorização ou fora dos horários 

previamente determinados. Além da obediência severa aos horários existem 

outros requisitos que precisam ser observados como: estarem uniformizados e 

com a barba feita, no caso dos homens, se submeterem a revista tanto na ida 

para a escola como no retorno ao raio. Observa-se também, que enquanto 

regra interna, em algumas unidades os presos só poderão deixar o raio para 

acessarem um outro espaço estando com algemas. 

Assim, a rotina escolar em cada unidade prisional estabelece horários e 

normas rígidas. Horários para o início das atividades escolares, quando os 

presos previamente matriculados e autorizados podem deixar o raio e se 

dirigirem até a escola, obedecendo aos procedimentos e regras definidas. 

Horário para o término das atividades escolares, quando os alunos poderão 

deixar a escola, a “cela de aula” e retornarem para o raio. 
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Porém, a autorização para o acesso a escola, obedece a outras regras 

estabelecidas pelas unidades. Não basta o horário predeterminado, os presos 

só poderão se dirigir ao pavilhão escolar se os educadores já estiverem lá e, 

principalmente se houver um funcionário responsável para acompanhar as 

atividades durante todo o período. Caso, alguns desses aspectos falhem, 

nenhum preso(a), aluno(a), poderá deixar o pavilhão habitacional. 

Mesmo diante de tantas dificuldades, nas unidades prisionais, as 

conquistas de espaços são muito importantes. Poder conviver em outros 

ambientes, diariamente, além do pavilhão habitacional, torna-se uma grande 

vantagem. Nenhum preso suportaria permanecer o dia todo no raio, ou 

trancado em uma cela. Não só a permanência diária, mas uma rotina que se 

estenderá muitas vezes por períodos como semanas, meses e anos. Ter 

acesso a outras dependências torna-se uma estratégia de resistência e de 

superação do isolamento, da imobilidade e da ociosidade.  

Os pavilhões de trabalho e de educação são espaços estrategicamente 

conquistados e mantidos porque além de fornecerem benefícios como 

remuneração, remições de pena são locais de encontro. São nesses locais que 

os presos e, porque não dizer os funcionários, esquecem por horas, todos os 

dias, a pressão e opressão do raio, das regras institucionais e dos acordos do 

mundo do crime. 

Podemos afirmar que o espaço escolar, não se transforma em um 

espaço de anomia, sem regras. Nesse espaço, por outro lado, é possível a 

criação de relações mais flexíveis, menos opressoras. Nesse espaço, o mundo 

do crime é deixado de lado. Por trás de cada funcionário (a) e de cada preso 

(a) encontra-se um ser humano, que se relaciona, de forma mais igual possível. 

Há o respeito, há o encontro de identidades, de histórias, mantendo sempre um 

limite mais tênue, porém controlado num limite mais amplo, ou seja, agentes 

penitenciários, educadores e presos poderão criar relações e vínculos mais 

espontâneos dentro dos limites permitidos. 

Nas unidades prisionais, a partir de uma ordem interna, extraoficial 

estabelecida, todos sabem que se um “ladrão” (prisioneiro) tiver muita amizade 
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ou proximidade com o “Guarda” (agende de segurança ou até mesmo um 

educador) será cobrado no raio por seu comportamento contrário ao proceder 

estabelecido e conhecido por todos. Como, de outro lado, se um “guarda” 

defender ou se aproximar muito do “ladrão”, o staff da unidade prisional poderá 

isolá-lo, recriminando o “polícia” pela atitude tomada. (LEME, 2002). 

Com essas negociações diárias, pouco a pouco, a massa carcerária 

conquista novos espaços e cria ambientes mais “relaxados” de convivência, 

com regras mais democráticas, no sentido de quebrar a rigidez e hierarquia 

instituídas nas prisões. 

Se por um lado o horário escolar foi estendido e pode ser um dificultador 

para a permanência dos alunos na escola, por outro lado, contraditoriamente, 

permanecer por mais tempo fora do raio, faz a “pena” ficar “mais suave”, um 

“mamão”, como costumam dizer os presos. 

Como foi afirmada anteriormente, a educação é um direito fundamental 

de todos, previsto na Constituição Federal de 1988. A Resolução CNE nº 

02/2010, no que tange a educação nas prisões, ratifica o papel do Estado na 

promoção da oferta de educação de jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade. 

Desta forma, o Programa de Educação nas Prisões, a partir da sua 

concepção e elaboração, defendeu como princípios básicos a promoção da 

reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da educação 

e integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos 

responsáveis pela execução penal. 

Posto isto, fica evidente a pressão realizada sobre o Estado de São 

Paulo a partir de 2010, com a aprovação das Diretrizes Nacionais, uma vez que 

a SEE, principal responsável pela oferta de educação pública, estava ausente 

de todo o processo desde 1979. 

O modelo concebido a partir de 2011, em conjunto entre 

SAP/SEE/FUNAP para a oferta de educação nas prisões segundo os preceitos 

encontrados nas Diretrizes Nacionais de Educação nas Prisões, buscou 
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contemplar as recomendações oficiais, construindo uma proposta para EJA a 

partir de uma base nacional comum e atividades complementares que visavam 

garantir o desenvolvimento integral das pessoas, respeitando sua história 

social, econômica e cultural, além de observar as particularidades de cada 

realidade na qual está inserida. 

Por isso, essa proposta, como as propostas que precederem o 

Programa de Educação nas Prisões, implantada para garantir a oferta de 

educação aos homens e mulheres em situação de privação de liberdade, 

sempre defenderam que essa oferta não deveria se contentar somente com o 

desenvolvimento da leitura e escrita, mas que para jovens e adultos, 

principalmente para os que se encontram no cárcere, a atividade educacional, 

formal ou não formal, deverá também e principalmente, garantir a sociabilidade, 

a reconstrução da autoestima e da cidadania. 

A EJA não é um nível de ensino, mas uma modalidade da 
educação básica e, por princípio, pode oferecer aquilo que 
precisam os jovens e os adultos desescolarizados e/ou não 
alfabetizados: currículos mais flexíveis, adequados, quanto às 
experiências de vida desse público, quanto aos saberes 
produzidos no mundo do trabalho e às necessidades da 
sociedade contemporânea, dentro de uma dinâmica social 
(Proposta curricular/MEC)   

Durante o período de transição, os anos de 2011 e 2012, as equipes 

técnicas das pastas responsáveis pela criação do PEP procuraram garantir, na 

prática, a concretização das Diretrizes Nacionais de Educação nas Prisões 

organizando e estruturando um novo modelo para a oferta de educação, um 

modelo que respeitasse as singularidades da condição das pessoas em 

situação de privação de liberdade – homens e mulheres – desconstruindo e 

reconstruindo os conteúdos oficiais a partir da reflexão ou do confronto com os 

“seres reais” – quem são os alunos? De onde vem? Quais foram suas 

experiências anteriores ao aprisionamento? Buscando desvelar dessa maneira 

na “cela de aula” o que pesam e sentem e quais as possibilidades reais para o 

futuro, quando novamente se integrarão à sociedade. 

Nesse período, denominado de transição, os monitores presos 

continuaram lecionando, sendo os principais sujeitos do processo educativo, 
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supervisionados pela equipe técnica da FUNAP com a colaboração da equipe 

técnica da SEE. 

Optou-se, naquele momento, na manutenção do modelo que a FUNAP 

utilizava, enquanto estrutura de funcionamento e proposta curricular. Desde a 

implantação do Projeto Tecendo a Liberdade, em 2006, as turmas de alunos 

eram multisseriadas e não havia disciplinas específicas. 

Segundo as Diretrizes Nacionais, semestralmente elegia-se um tema 

central, tema gerador, e a partir do tema escolhido, iniciava-se todo um 

processo de problematização, no qual os assuntos e conteúdos originados pela 

provocação do tema central, de forma interdisciplinar, eram discutidos através 

da implantação de uma metodologia de projetos. 

Dessa forma, no decorrer de cada semestre, as diversas turmas de 

alunos se envolviam para discutir, aprender, acrescentar, construir e 

descontruir conhecimentos que eram apresentados no final, através de 

inúmeras atividades, que serviam também como forma de avaliação. 

Com isto, tanto os conteúdos formais, como os complementares eram 

sistematicamente introduzidos nas discussões diárias e no momento da 

desconstrução e reconstrução, novos saberes eram assimilados. Saberes que 

se relacionavam com o dia a dia da cadeia, buscando alternativas para uma 

vida melhor, seja em relação ao relacionamento interpessoal, seja nas 

questões econômicas, higiene, limpeza e conservação do ambiente. Saberes 

que também diziam respeito à vida dos familiares e que possibilitavam a 

exploração de possibilidades reais e factíveis para o momento futuro, para a 

vida depois das grades, na criação do “inédito viável”, segundo Paulo Freire. 

Acompanhando a história da educação nas prisões do Estado de São 

Paulo, nota-se que por mais diversos que possam parecer os caminhos 

trilhados nos últimos 30 anos, as propostas construídas e oferecidas, os 

modelos implantados, podendo às vezes terem uma concepção mais linear, 

conservadora, em outros momentos, a partir de concepções mais liberais, 

flexíveis,  sendo mais ousados, sempre buscaram garantir o direito à educação 
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e uma formação que fosse significativa para homens e mulheres em privação 

de liberdade.  

O que perdura é a intencionalidade de garantir e promover para as 

pessoas presas – homens e mulheres – a possibilidade de assumirem sua 

existência enquanto sujeitos, responsáveis pelo seu destino, sendo autônomos, 

a partir de uma prática democrática em busca da liberdade e em confronto com 

as normas rígidas impostas pela instituição penal.   

Nessa perspectiva, a criação e implantação, do PEP teve como 

inspiração, uma vez que todos sabiam da imposição por lei e urgência para a 

efetivação da proposta, elaborar um projeto que servisse enquanto um 

instrumento de emancipação humana, capaz de desenvolver o processo 

cognitivo, ético e crítico dos indivíduos, ressignificando, assim, uma experiência 

ancorada no exercício autoritário do poder que segundo Adorno (1991), torna 

os tutelados pelas prisões seres inabilitados para a retomada de seus direitos 

civis em liberdade (ONOFRE,2010). 

Durante o período de transição, o sistema prisional do Estado de São 

Paulo chegou a contar com 177 escolas, sendo que 162 estavam em pleno 

funcionamento com 458 salas de aula, atendendo a uma média mensal de 60% 

da capacidade instalada de atendimento escolar nas unidades prisionais. Os 

alunos estavam divididos em aproximadamente 850 turmas, distribuídas por 

127 unidades prisionais, sendo 108 masculinas e 19 femininas (FUNAP, 2012). 

Historicamente, o baixo atendimento escolar no Estado de São Paulo, ou 

seja, a oferta de educação é resultado de inúmeros fatores. Por um lado, a falta 

de espaços suficientes, pois as unidades sempre estiveram superlotadas e não 

foram dimensionadas para o atendimento de um público tão grande. Por outro 

lado, a falta de orçamento, não há recursos suficientes para a contratação de 

educadores e funcionários para acompanharem as atividades educacionais. 

Até 2012, a FUNAP esteve responsável pela contratação dos monitores 

presos. Nesse período, passou por inúmeras dificuldades no que tange ao 

acesso aos recursos orçamentários necessários para suprir as demandas 

educacionais, tanto no quesito referente à contração de educadores ou na 
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aquisição de materiais pedagógicos, como até mesmo para aquisição e 

reposição do mobiliário escolar, fatores que influenciaram diretamente para a 

ampliação do programa e atendimento dos alunos. 

Por outro lado, as próprias unidades prisionais sofrem como a falta de 

recursos e funcionários para que possam acompanhar as atividades 

educacionais proporcionando dessa maneira o acesso dos alunos para os 

projetos e programas implantados na unidade. Sem a presença dos 

funcionários os presos ficam impossibilitados de acessarem o pavilhão escolar 

ou outros serviços oferecidos pela unidade. Sem a presença dos funcionários 

não há o “trânsito” entre o raio, local em que ficam as celas, e a escola. 

Além de garantirem o “trânsito” e as revistas necessárias, as atividades 

no pavilhão escolar ou nos outros setores da unidade prisional só ocorrem com 

a presença e a vigilância deles. Sem a presença dos agentes, as atividades 

são canceladas. 

Por isso, é muito comum encontrarmos unidades prisionais que ofertam 

as atividades educacionais em um único período, quando deveriam fazê-lo em 

mais de um horário. Desta forma, muitos espaços passam parte do dia 

obsoletos, negando assim o acesso, principalmente aos projetos e programas 

educacionais. 

A complexidade de cada unidade prisional pode ser entendida quando 

se avalia a rotina, as regras internas e a falta do staff necessário para o 

atendimento mínimo necessário em cada uma. São rotinas variadas, segundo a 

natureza do atendimento como: educação, trabalho, atendimento jurídico, 

psicossocial, médico, blitz, revistas, apresentação ao fórum, remoções entre 

outras. 

Infelizmente, as atividades educacionais, na ausência de funcionários e 

em defesa da disciplina e da segurança, são sempre as primeiras a serem 

paralisadas ou suspensas. 

Os números referentes a população prisional do Estado de São Paulo e, 

consequentemente relativos ao número de unidades vem alterando a cada ano. 
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Assim, em 2012, a população custodiada nos estabelecimentos 

prisionais do Estado de São Paulo chegava a aproximadamente 179.354 

presos homens e 11.073 presas mulheres (FUNAP, 2012). 

Como demonstrou Melo (2014),  

a rotina de atividades é controlada a partir dos horários de 
tranca. Na maior parte das unidades prisionais, dá-se a soltura 
diária por volta das 7h30 da manhã, horário em que os presos 
que trabalham ou estudam são liberados para as oficinas ou 
escolas, respectivamente. Um grupo reduzido, quando se 
considera o total de presos de cada estabelecimento (...) Entre 
as 7h30 e 10h30 se desenrola as atividades matutinas da 
prisão, que voltam a ser interrompidas por nova tranca: em 
torno da 11h, a maior parte dos presos já se encontra recolhida 
nos pavilhões habitacionais, onde será servido o almoço (...) A 
tranca  reabre às 13h,   quando se inicia o período   de 
atividades   da tarde, que se estenderá quando muito, até às 
16h. Após esse horário, retorno ao pavilhão habitacional, 
contagem, cela. As luzes serão apagadas por volta das 21h. 
(p.116) 

Como regra geral, a liberação dos sentenciados das celas e 

posteriormente do pavilhão habitacional – raio -  nas unidades de regime 

fechado, ocorre entre 06h30 e 08h00. Nesse intervalo, os presos que 

trabalham, estudam ou passarão por algum atendimento, poderão deixar o raio 

e se deslocar até o local ao qual está autorizado. As autorizações são escritas 

e devem ser apresentadas para os funcionários. Para os presos que não 

participam de nenhuma atividade e não terão nenhum tipo de atendimento, 

nesses horários existe a possibilidade de deixarem as celas para irem ao 

banho de sol ou participarem de alguma atividade no interior do pavilhão 

habitacional.28 

O sistema de retorno dos sentenciados para o raio habitacional ocorre 

entre às 10h30 e 11h00. Entre às 11h00 e 13h00 é servido o almoço. 

Posteriormente, a partir das 13h00 a tranca é liberada novamente, e todos 

aqueles que participam de algum tipo de atividade terão acesso aos pavilhões 

onde as realizam até por volta das 16h30, quando novamente terão que 

obedecer a tranca.  

                                                           
28

 Durante o processo de pesquisa, estando presente diariamente nas unidades, pudemos 
conferir a rotina e acompanhar os horários de tranca e abertura das celas, como a 
movimentação dos detentos entre os pavilhões de trabalho e educação. 
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A contagem é realizada pela manhã, antes da abertura da “tranca” 

(momento em que as celas são abertas|) e no final do dia, momento em que é 

servido o jantar e os presos retornam às celas, para a “tranca”, quando só 

poderão deixa-la no dia seguinte. Há presos, que por não participarem de 

nenhum tipo de atividade, permanecem o dia todo na cela, trancado. Porém, 

presos com esse perfil são exceções. 

Quanto a movimentação dos sentenciados em regime semiaberto existe 

uma elasticidade quanto aos seus horários, iniciando as atividades às 05h e 

encerrando por volta das 22h, sendo que as atividades educacionais, 

laborativas e os atendimentos individualizados ocorrem ao longo do dia. 

Nessas atividades a oferta de educação costuma se concentrar no período 

noturno, uma vez que os muitos sentenciados optam pela atividade de 

trabalho, interna ou externa, durante o período do dia. 

Em relação aos Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, os 

horários também são mais flexíveis, os pacientes possuem uma rotina 

diferenciada e são medicados, o que compromete muito a imposição de 

horários rígidos, uma vez que as rotinas são diferenciadas. Porém, existem 

horários que delimitam a soltura e tranca, como nas unidades descritas 

anteriormente. 

Por fim, os Centros de Detenção Provisória (CDPs) possuem uma rotina 

muito diversa. Os primeiros CDPs que foram construídos não possuíam 

espaços para a oferta de trabalho e educação. Desta forma, os horários 

estipulados nessas unidades, mesmo sendo parecidos com as unidades de 

regime fechado, permitem que os presos deixem as celas e se dirijam para o 

pátio ou para o atendimento individual, quando esse existe. 

A segunda geração de CDPs, assim denominadas, possuem uma 

estrutura maior, com pavilhão de trabalho e pavilhão educacional. Dessa forma, 

os horários de soltura e tranca são muito próximos das unidades de regime 

fechado, copiando a rotina dessas unidades. 

Por fim, outro tipo de unidade, que faz parte do sistema prisional do 

Estado de São Paulo, são conhecidas como Centro de Ressocialização (CR), 
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Essas unidades se caracterizam por terem uma população menor e presa com 

perfil menos “perigosos”. As rotinas de horários dos CRs são muito parecidas 

com as do CPP, tendo as atividades educacionais sendo ofertadas 

principalmente no período noturno, devido a oferta de trabalho durante o dia. 

 

Tipos de Unidade Característica 

Penitenciária Capacidade: 768 presos 

Penitenciária Feminina Capacidade: 768 presos 

Centro de Detenção Provisória Capacidade: 768 presos 

Centro de Progressão Penitenciária Capacidade: 768 presos 

Centro de Ressocialização Capacidade: 160 presos 

Ala de Progressão Capacidade: 108 presos 

Hospital de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico 

Capacidade: 673 presos 

Centro de Readaptação Penitenciária Capacidade: 160 presos 

Fonte: SAP, 2017 

Diante a tudo que foi exposto, o esforço para garantir o direito e acesso 

à educação, um grande desafio é a disputa entre as atividades educacionais e 

laborais. 

Apesar da possibilidade de remição da pena proporcionada pelo estudo 

(Lei 12.433/11), por se tratar de atividade remunerada e também de 

proporcionar a remição, muitos presos preferem trabalhar do que frequentar a 

escola. Muitos presos dependem diretamente da remuneração tanto para sua 

sobrevivência no cárcere como para contribuir com as despesas da família.  

Ao decidirem trabalhar, automaticamente estarão impedidos de estudar, 

pois pelos horários estabelecidos pela LEP, que determinam de 06 a 08h 

diárias de atividades, não tem a oportunidade de frequentar a escola, por que 

os horários concorrem entre sim, excepcionalmente, os presos que se 

encontram no regime semiaberto, conseguem conciliar as duas atividades, uma 
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vez que tem a oportunidade de trabalharem durante o dia e estudarem à noite. 

Mas, se o trabalho for externo, e a distância entre o local de trabalho e a 

unidade prisional for longa, não conseguem regressar a tempo de frequentarem 

a escola (JULIÃO, 2015). 

Oficialmente, encerrado o período de transição, a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo assumiu efetivamente a responsabilidade 

do PEP, com a contratação de educadores, a reestruturação e organização das 

turmas e disciplinas, a criação e implantação de uma carga horária diária, 

obedecendo as orientações das Diretrizes Nacionais, garantindo a efetivação 

de uma carga horária correspondente aos 200 dias letivos anuais e 800h de 

aula. 

O PEP foi organizado em período semestrais. Assim, ao final de cada 

ciclo semestral os alunos regularmente matriculados são promovidos para um 

novo ciclo ou tem a possibilidade de concluírem a etapa que estejam cursando. 

Diferentemente da rotina das matrículas da rede oficial pública de 

ensino, com período pré-determinados para inclusão e exclusão de alunos, no 

PEP foi adotada uma sistemática diferenciada, na qual os alunos, no decorrer 

do semestre podem ser matriculados ou excluídos a qualquer momento. Ou 

seja, havendo vaga nas turmas, os presos que demonstram interesse em 

participar do programa, são matriculados pelo setor de Trabalho e Educação ou 

são excluídos, quando desistem de estudar ou são transferidos para outra 

unidade. 

Esse modelo de organização das matrículas procurou responder a 

grande rotatividade dos alunos, dado esse comum em todas as unidades 

prisionais. Sistematicamente, os presos deixam de estudar ou porque 

conseguiram uma vaga de trabalho, ou porque progrediram no regime e serão 

transferidos para outra unidade, ou porque, simplesmente, em razão da 

disciplina e da segurança, são transferidos para outro pavilhão ou até mesmo 

para outra unidade. 

As unidades prisionais do Estado de São Paulo, mantidas pela SAP, 

possuem uma organização peculiar. Como são compostas por mais de um 
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pavilhão habitacional, composto por celas que abrigam os detentos, cada 

pavilhão é destinado a um tipo de preso ou a um perfil de condenado. É 

comum encontramos unidades com um pavilhão destinado aos presos 

considerados mais perigosos. Nestes pavilhões não há oferta de educação ou 

trabalho. Além desta regra, existem pavilhões que são destinados aos presos 

recentemente condenados, ingressos no sistema prisional, que não estão 

acostumados com as regras, com o proceder da unidade. Também para a 

população desses pavilhões são negados o acesso ao trabalho e a educação. 

Por fim, um terceiro modelo de organização do pavilhão refere-se aqueles 

destinados aos presos que apresentam bom comportamento e podem escolher 

entre estudar ou trabalhar. 

Observando mais de perto, é possível perceber um sistema extraoficial 

de meritocracia. Conforme o prese se adapte as regras da unidade, a disciplina 

estabelecida, ao proceder da cadeia, poderá solicitar a sua transferência para 

outro pavilhão e ter acesso aos programas educacionais ou atividades laborais 

disponíveis, ou por outro lado, ser castigado, perder os benefícios, as 

“regalias”, sendo transferido para outro “raio” como consequência do seu mau 

comportamento, ficando assim privado das atividades ofertadas, tendo seus 

direitos negados. 

Chama atenção também outro espaço existente em todas as unidades 

prisionais, o espaço conhecido com seguro. Para os agentes e presos, o 

“seguro” é a cadeia da cadeia. Nesse espaço, ou ala como costuma ser 

designado, permanecem os presos que por algum motivo não podem mais 

conviver com os outros presos, com a massa carcerária. Infelizmente, para os 

presos do seguro, praticamente não existe oferta de trabalho e nem de 

educação. Além disso, conformem a regra estabelecida informalmente, é de 

que uma vez indo para o seguro, o preso nunca mais poderá deixa-lo, mesmo 

se for transferido para outra unidade, pois se em algum momento retornar para 

o convívio comum e for descoberto, correrá o risco de morte.  

Este é mais um exemplo de que as normas do “mundo do crime”, que 

sub-repticiamente governam e mantêm a tranquilidade das instituições 

prisionais, são implacáveis, não perdoam o mau proceder (ADORNO, 1982). 
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Como demonstrou Adorno (1982) às “sobre penas”, ou seja, os castigos, 

as punições imprimidas aos sentenciados além daquelas estabelecidas pela lei, 

são o que mais comprometem uma efetiva reintegração dessa pessoa, 

futuramente, na sociedade. 

Como afirmamos, a partir de janeiro de 2013, a educação nas 

instituições prisionais do Estado de São Paulo ganhou uma nova configuração. 

Entre julho e agosto de 2011, educadores da SEE e da FUNAP, 

assessorados pela equipe da Prof.ª Elenice Camarosano Onofre, da 

Universidade Federal de São Carlos, UFSCAR, estiveram reunidos para 

discutirem e elaboraram a proposta político pedagógica do PEP a partir do 

Relatório Educação no Sistema Prisional do Estado de São Paulo elaborado 

pelo grupo de trabalho (GT) instituído pelo decreto Estadual 56.800/2011 com o 

objetivo de construírem um modelo para a implantação do Programa de 

Educação nas Prisões. 

O relatório do GT29 indicava em seu eixo nº 3 – Elaboração do Projeto 

Político Pedagógico que (...)  

“o projeto deverá contemplar um currículo a ser organizado por 
eixos temáticos e implantado em salas multisseriadas, que, 
além de respeitar as Diretrizes Curriculares estabelecidas pela 
SEE considere as particularidades do Sistema Prisional de São 
Paulo, particularmente a cultura da população carcerária, as 
restrições operacionais do sistema carcerário e a questão da 
intensa mobilidade desta população entre as unidades 
prisionais distribuídas geograficamente pelo Estado” (Projeto 
Político Pedagógico para as escolas das unidades prisionais do 
Estado de São Paulo – versão preliminar).  

Naquele momento, ouvir todos os atores era imprescindível para 

compreender os limites impostos e propor uma proposta que dessas respostas 

as necessidades, de forma democrática e participativa. 

Analisando as Diretrizes e recomendações, o PEP foi criado com o 

objetivo de garantir a educação para todos, tema defendido na Conferência 

                                                           
29

 Como decorrência da obrigatoriedade de regulamentação dos programas estaduais de 
educação nas prisões, o Governo do Estado de São Paulo publica, em 02 de março de 2011, o 
Decreto 56.800, instituindo “Grupo de Trabalho” para desenvolver estudos e propor políticas e 
ações para a educação no Sistema Prisional do Estado de São Paulo (Melo, 2014, p. 131). 
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Mundial de Jomtien, em 1990. Nessa Conferência, exaustivamente foram 

defendidos temas importantes em defesa da educação para todos, da 

educação ao longo da vida, da educação para além da escola e em ambientes 

diversificados. 

Segundo Brandão (1982) convivemos com a existência de educações e 

não de uma única educação, de um único modelo, defendido como oficial e 

legítimo. 

Almeida (2009) já alertava para a necessidade de pensar a EJA a partir 

dos tempos e espaços, para um currículo e práticas a partir de temas que 

garantam a efetivação de um processo de humanização, socialização e 

singularização. 

Nessa perspectiva, a proposta do PPP para a escola nas prisões foi 

elaborada a partir dos seguintes fundamentos: 

 “o educando de EJA deve se reconhecer como o sujeito do processo e 

adquirir/trazer saberes para além da educação escolar, ou seja, na/da 
vida; 

 Pensar uma educação escolar que permita a construção e apropriação 
de conhecimentos para o mundo do trabalho e o exercício da 
cidadania; 

 A identidade de homens e mulheres é forjada para experiências do 
meio em que vivem e se modifica conforme se alteram as relações 
sociais; 

 A escola é um dos espaços em que os educandos desenvolvem a 
capacidade de pensar, ler, interpretar e reinventar o seu mundo, por 
meio da atividade reflexiva. A ação da escola será de mediação entre o 
educando e os saberes de forma que ele assimile conhecimentos como 
recursos de transformação de sua realidade; 

 A educação de jovens e adultos tem um papel fundamental na 
socialização dos sujeitos, agregando elementos e valores que os levem 
a emancipação e a afirmação da identidade cultural; 

 Quanto aos conteúdos curriculares, deverão estar articulados à 
realidade considerando sua dimensão sócio-histórica, articulada ao 
mundo do trabalho, á ciência e a novas tecnologias. 

 Com relação às perspectivas dos educandos e seus projetos de vida, a 
EJA poderá colaborar para que eles ampliem seus conhecimentos de 
forma crítica, viabilizando a reflexão pela busca dos direitos de 
melhoria de sua qualidade de vida.  

 A emancipação humana será decorrência da construção dessa 
autonomia obtida pela educação escolar. O exercício de uma cidadania 
democrática pelos educandos da EJA será o reflexo de um processo 
cognitivo, crítico e emancipatório, com base em valores como respeito 
mutuo, solidariedade e justiça. (Fonte: proposta preliminar PPP 
FUNAP/SEE). 
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Postos os objetivos, naquele momento, por mais que a FUNAP 

possuísse uma expertise sobre a educação nas prisões, os diálogos com os 

parceiros, educadores e funcionários serviram para aprofundar e ampliar os 

conhecimentos já defendidos, além de apresentar, principalmente para os 

servidores da SEE a realidade do sistema prisional e a importância da oferta da 

educação nas prisões. 

Sob a consultoria da UFSCAR, foram construídas as bases do Programa 

de Educação nas Prisões que se efetivou a partir de janeiro de 2013. 

A partir dos relatos dos participantes desse processo, não foi uma 

transição tranquila. A resistência para a implantação da Proposta, da instituição 

do Programa de Educação nas Prisões veio através de vários setores e atores. 

Por parte dos educadores da FUNAP que acreditavam não terem mais 

espaço no Programa, uma vez que seriam contratados professores licenciados. 

Por parte da Secretaria de Administração Penitenciária, que teriam que adaptar 

a rotina das unidades prisionais a uma nova realidade, redefinindo horários e 

assumindo novas atribuições. Por parte da Secretaria de Estado de Educação 

que desconhecia a realidade das prisões, não reconheciam o trabalho que 

havia sido desenvolvido anteriormente pela FUNAP e, consideravam perigoso 

encaminhar os educadores para atuarem no interior da “cela de aula”. 

Muito do que foi construído para a implementação do PEP teve como 

referência as propostas anteriores, contraditoriamente ações não reconhecidas 

como formais até aquele momento pelos órgãos oficiais e que foram mantidas 

pela FUNAP entre o final da década de 80 até 2010, garantindo o direito de 

acesso à educação para homens e mulheres em situação de privação de 

liberdade. 

Conforme consta nas propostas elaboradas inicialmente, e adotadas 

durante o período de transição e, efetivamente a parir de 2013, com a 

implantação do PEP, definiu-se que as turmas seriam multisseriadas, a 

organização curricular obedeceria à forma e a lógica do projeto anterior 

denominado Tecendo a Liberdade, com a adoção de temas gerados e uma 

prática interdisciplinar. 
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Novamente, inspirado no modelo de oferta de educação nas prisões que 

prevaleceu até 1979, no Estado de São Paulo, as unidades prisionais estariam 

vinculadas a uma escola da rede oficial, sendo a “celas de aula” da unidade, 

extensões as salas de aula de cada escola vinculadora. 

Com esse modelo, esperava-se que as escolas vinculadoras tivessem 

alguns benefícios humanos e financeiros, pois ao vincularem uma unidade 

escolar, aumentariam o atendimento e, esperavam receber mais verbas e mais 

funcionários para atender a demanda. Porém, na prática isso não funcionou 

como regra. 

A partir dessa estrutura básica, estipulou-se que o PEP estaria 

organizado em semestres, com a criação de 4 termos para os anos finais do 

Ensino Fundamental e 3 termos para a organização do Ensino Médio. 

As turmas seriam multisseriadas devido ao número reduzido de salas de 

aula, como já comentado anteriormente em relação à estrutura física das 

unidades prisionais, garantindo assim a oferta da educação tendo cada termo 

equivalência as séries do ensino regular. Desse modo, o 1º termo do Ensino 

Fundamental seria equivalente ao 6º ano do ensino regular, o segundo termo 

ao 7º ano, o 3º termo ao 8º ano e o quarto termo ao 9º ano.  

A mesma lógica foi implantada para as turmas de ensino médio, onde o 

1º termo do ensino médio é equivalente à 1ª série do ensino médio, o 2º termo 

a 2ª série e 3º termo à 3ª série. 

Por outro lado, como a rede oficial estadual de São Paulo não oferece 

mais o ciclo 1, do ensino fundamental, por ter sido municipalizada, a SEE optou 

por seguir a legislação e optar pela oferta de 20 horas semanais sem a criação 

de termos, uma vez que na rede pública estadual não existem Diretrizes ou 

modelos para a oferta desse nível de ensino. 

Assim, os alunos que passaram a ser matriculados no ciclo 1, anos 

iniciais,  participam de um.  

“currículo composto dos componentes prescritos na LDB 
9.394/96, deliberação CEE nº 77/2008, numa jornada de 4 
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horas aula, com 50 minutos de duração, totalizando uma 
jornada semanal de 20 h aula, dando ênfase a língua 
portuguesa e matemática. 
Segundo a indicação SEE 82/2009, não haverá tempo mínimo 
para a integralização de estudos e portanto, de duração do 
curso e desse modo não haverá divisão em termos como nas 
demais etapas da educação básica. Assim que o aluno estiver 
alfabetizado e com o domínios básicos dos conhecimentos 
matemáticos poderá ser classificado, segundo dispositivo 
regimental da escola vinculadora no 6º ano/1º termo do Ensino 
Fundamental” (PPP versão preliminar). 

MATRIZ CURRICULAR 
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Áreas de 
Estudos 

Ensino Fundamental Ensino Médio 

1º T 2º T 3º T 4ºt 1º T 2º T 3º T 

Linguagens e 
Códigos 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Ciências 
Humanas 

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Matemática 
Ciências da 

Natureza 
40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Durante o processo ficou definido que os cursos estariam organizados a 

partir de áreas de estudo, totalizando 25 horas/aulas semanais, sendo 5 

horas/aulas diárias de 50 minutos de segunda a sexta-feira, no período diurno, 

turnos manhã e tarde nas unidades de regime fechado e nos CDPs e com a 

possibilidade da oferta no período noturno nas unidades de regime semiaberto. 

Para a organização da matriz curricular foram selecionadas quatro áreas 

de conhecimento: linguagens e códigos, matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. 

Também, ficou definido que cada área de conhecimento, com suas 

respectivas disciplinas, seria atribuída ao um único docente, exceto a de 

Ciências da Natureza e Matemática, que pela aderência de formação docente, 

contaria com a atuação de um único professor. 
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As disciplinas da carga horária pelas áreas de conhecimento ficaram 

definidas da seguinte forma: 

Ensino Fundamental: anos iniciais: 40% da carga horária total seria 

destinada para área de linguagens e códigos; outras 40% para Matemática e 

Ciências da Natureza e os 20% restantes, para Ciências Humanas. 

Conforme a Matriz Curricular apresentada, as disciplinas em cada área 

de conhecimento ficaram assim distribuídas: 

Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Informática, Artes e 

Educação Física); Ciências da Natureza e Matemática (Matemática, Ciências, 

Física, Biologia e Química); Ciências Humanas (História, Geografia, História e 

Cultura da África, Sociologia e Filosofia). 

Ensino Médio: deveria obedecer a mesma proporcionalidade descrita 

acima para as diferentes áreas do currículo. 

Conforme consta na versão preliminar do Projeto Político Pedagógico, 

“os componentes que a integram são estabelecidos na Deliberação e Indicação 

da CEE de nº 77/2008, podendo ser acrescidos outros que atendam as 

especificidades de cada instituição” (p. 33). 

No momento de implantação do PEP, e mesmo durante o período de 

transição, o Grupo de Articulação teve inúmeras possibilidades para a 

organização da Proposta Político Pedagógica desde concepções mais 

ortodoxas, lineares à possibilidade de inovação e flexibilização do modelo, 

conforme aponta as Diretrizes Nacionais. 

Como expresso no documento orientador nº 01, destinado aos 

servidores das pastas envolvidas,  

“tínhamos à mesa de discussão de um lado, a legislação posta 

(Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação de Jovens e 
Adultos em escola de estabelecimentos prisionais – Resolução 
CNB nº 02/2010, e demais Legislações Federal e Estadual); de 
outros, experiências construídas ao longo de vários anos, os 
saberes das experiências e os saberes da academia. Pairavam 
perguntas, dúvidas, mas uma certeza: queremos construir uma 
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educação com qualidade para as escolas das prisões 
paulistas” (p. 32). 

As dúvidas tinham uma motivação: por que manter um modelo tão linear, 

um modelo utilizado nas escolas da rede pública oficial se a legislação, a 

experiência, os conhecimentos já elaborados enfatizavam a necessidade da 

criação de uma proposta mais flexível, que se adaptasse melhor aos espaços e 

tempos da prisão, sem impor uma rigidez, com a implantação de uma nova 

proposta? 

Além disto, outra questão que precisava, naquele momento, ser 

solucionada, referia-se à educação não formal. Essa compreendida como as 

atividades complementares na área de cultura e de qualificação profissional. 

A Matriz Curricular adotada não contemplava naquele momento, e não 

contempla até hoje, as atividades classificadas como não formais ou 

denominadas de complementares que historicamente eram ofertadas nas 

prisões e que são preconizadas pelas Diretrizes Nacionais (MELO 2014). 

Analisando mais minuciosamente os documentos produzidos, podemos 

encontrar a problematização dessa questão: 

“As Diretrizes Nacionais para oferta da EJA para os 
Estabelecimentos Prisionais é explicita quando se refere ao 
necessário diálogo entre o formal (escolar) e o não formal (não 
escolar), e a construção do conhecimento à partir das 
experiências de vida, se traduz em forma adequada de ensinar-
aprender, através da postura interdisciplinar” (p. 32). 

Porém, nota-se que todo o esforço do gruo de trabalho foi em vão, uma 

vez que mantida a Matriz Curricular com a ampliação da carga horária, as 

atividades consideradas complementares ou não formais foram subtraídas da 

proposta e continuaram a ser ofertadas em outros períodos e até mesmo 

espaços. 

Nas unidades que possuem uma infraestrutura menor, com menos 

espaços para a oferta das atividades educacionais, praticamente as atividades 

complementares não existem mais, ou no limite, são ofertadas em espaços 

improvisados e em horários exclusivos, fora da rotina escolar (MELO, 2014). 
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Por mais que se insistisse no diálogo entre a educação formal e não 

formal, a segunda foi preterida em defesa da primeira, da educação formal, tida 

com a mais importante e necessária para a prisão. 

Na prática, a partir de 2013, com a implantação do PEP, a SEE ficou 

responsável diretamente pela educação formal e coube a Fundação Prof. Dr. 

Manoel Pedro Pimentel – FUNAP, continuar, após o período de transição, a 

oferta das atividades complementares, da educação não formal, ou seja, 

implantar e desenvolver cursos de qualificação profissional e atividades 

culturais. 

Como isto, somente a partir de junho de 2013, a FUNAP criou o 

Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania “De olho no futuro”, 

constituído por dez módulos temáticos, com 12 horas de duração cada um, que 

estrutura uma parte do Programa e, através de convênios e parcerias, passou 

a ofertar cursos de qualificação profissional com carga horária que pode variar 

de 60h a 160h, cada um. 

Com esta cisão, divisão de atribuições, o espaço escolar no interior das 

prisões passou a ser um palco de disputas acirradas, uma vez que estas ações 

não são integradas, não dialogam entre si e não existe infraestrutura suficiente, 

espaços físicos necessários, para a oferta de atividades tão distintas. 

A expansão de um Programa, na prática, corresponde a diminuição do 

outro, ou em alguns locais específicos, o cancelamento da oferta. 

Como apontado, no período denominado de transição, os monitores 

presos contratados pela FUNAP aturam diretamente na educação formal, pois 

a secretaria somente contratou os educadores conforme previsto na proposta 

que criou o PEP, a partir de janeiro de 2013. 

No início do ano letivo de 2013, em cada escola vinculadora, além da 

atribuição de aulas para o ensino regular, os professores passaram a ter a 

opção de atuarem no Programa de Educação na Prisões. Para muitos, uma 

novidade. 
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No início, promoveu-se um processo de atribuição com a participação 

dos servidores da FUNAP, desde o momento da atribuição de aula nas 

Diretorias de Ensino até o primeiro contato dos educadores contratados com os 

servidores das unidades prisionais, para que houvesse um processo de 

ambientação. 

Nesse momento, coube aos monitores presos, que até dezembro de 

2012 atuavam nas salas de aula, acompanharem os novos professores e 

ajuda-los a se adaptaram a nova rotina e realidade. Nesse período de 

ambientação os monitores presos, contratados pela FUNAP, foram 

fundamentais na interlocução entre alunos, professores e agentes 

penitenciários, durante a apresentação da unidade e das regras da instituição. 

Aos poucos, os monitores presos perderam toda a atribuição delegada a 

eles, de atuarem como auxiliares. Efetivamente, a partir de junho de 2013, 

migraram para o programa de Educação para o Trabalho e Cidadania, 

implantado pela FUNAP, onde continuam atuando. 

Em janeiro de 2013, para atender a demanda do PEP estimava-se que a 

SEE precisaria contratar 1532 docentes (dados SAP/FUNAP), fato que não 

ocorreu durante o período oficial de atribuições. Desta forma, ao longo do ano, 

as atribuições continuaram sendo realizadas semanalmente até que o quadro 

fosse completado. 

Para a contratação dos educadores, conforme ficou definido na 

resolução conjunta SAP/SEE/FUNAP, não seria possível a indicação de 

professores efetivos da rede. Assim, somente os professores contratados em 

caráter temporário poderiam participar da atribuição de aulas. 

Conforme divulgado pelo Jornal Estado de São Paulo, 24 de fevereiro de 

2013, para muitos dos profissionais, que optaram naquele momento em 

participar do PEP era a única alternativa frente a possibilidade de ficarem 

desempregados, uma vez que não conseguiriam uma vaga nas escolas oficiais 

do Estado, diante da política adotada pelo o Governo estadual de fechamento 

de salas e escolas. 
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Naquele período, além a ambientação descrita anteriormente, logo após 

a atribuição, a SEE preparou dois dias com vídeo conferências para todos os 

profissionais das pastas envolvidas, com o intuito de apresentar o PEP, 

explicitar as normas e regras de funcionamento e organizar as ações. 

A partir daquela data, novos professores passaram a ser reconduzidos 

ou contratados ao final de cada semestre, obedecendo ao funcionamento do 

programa. 

Conforme os dados da SAP, desde 2013, percebemos um aumento de 

matrículas, mas esse aumento ainda não atinge ao atendimento de ao menos 

10% do total da população prisional do Estado de São Paulo. 
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Atendimento do Programa de Educação nas Prisões 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

População 178.000 199.000 218.000 220.000 225.868 

Alunos 12.000 12.700 13.500 14.200 14.894 

Fonte: SAP, 2017 

Diante dos dados expostos, podemos concluir que até o momento 

muitos foram os esforços realizados para garantia da oferta de educação nas 

prisões, encontramos ainda limites institucionais que impedem a ampla 

efetivação desse direito.  

Antes de prosseguirmos em nossas reflexões, consideramos também 

importante descrever a estrutura e o funcionamento do Programa de Educação 

Para o Trabalho e Cidadania – PET / De olho no futuro, implantado pela 

FUNAP a partir de junho de 2013 e que teve como objetivo organizar e 

sistematizar a oferta de ações educativas consideradas não-formais, ou seja, 

cursos de qualificação profissional e formação artística e cultural no interior das 

prisões. 

Com isto, esperamos ter mais elementos para discutirmos os limites 

institucionais que encontramos ainda hoje, e que impedem a universalização 

do direito à educação para jovens e adultos em situação de privação de 

liberdade. 

2.2 O Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania – PET “De olho 

no futuro” 

Como apontado anteriormente, a partir de 2013 acompanhamos 

mudanças significativas na oferta de educação nas prisões do Estado de São 

Paulo. 

Através do Termo de Cooperação Conjunto entre a Secretaria de 

Administração Penitenciária, a Secretaria de Estado de Educação e a 

Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel, os professores da Rede 



108 
 

Pública do Estado de São Paulo assumiram as aulas da educação formal 

sendo contratados para atuarem no Programa de Educação nas Prisões. 

Paralelamente, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel se 

reestruturou para aprimorar a oferta de educação, principalmente implantando 

projetos e ações referentes as ações consideradas não formais, ou seja, 

projetos de qualificação profissional e projetos artísticos e culturais. 

Com a experiência acumulada nas últimas décadas, durante o primeiro 

semestre de 2013 a equipe técnica da Diretoria de Atendimento e Promoção 

Humana – DIAPH, juntamente com os educadores vinculados a Fundação, 

construíram uma proposta inédita para a oferta de outras ações educacionais 

nos espaços educativos que se situam no interior da Unidades Prisionais do 

Estado de São Paulo. 

Conhecedores das especificidades e características dos espaços 

educativos no interior das prisões, os educadores, formularam uma proposta 

flexível, preocupada principalmente em atender as necessidades dos homens e 

mulheres em privação de liberdade que buscam, através da educação, uma 

oportunidade nova para suas vidas. 

O Programa, em sua essência, buscou proporcionar às pessoas em 

situação de privação de liberdade, nas unidades prisionais dos Estado de São 

Paulo a formação social – o saber ser – com a finalidade de atender o princípio 

da formação integral – o saber ser e o saber fazer, preconizado nessa 

proposta: 

“Contribuir para a inclusão social de pessoas em privação de 
liberdade, por meio do desenvolvimento de competências e 
habilidades que ampliem as possibilidades de inserção no 
mundo do trabalho, geração de renda e participação na 
sociedade” (FUNAP, 2013). 

O Programa, que naquele momento estava sendo gestado, tinha como 

objetivo geral contribuir com uma sólida formação conceitual para o 

participante, aliada a uma capacidade de aplicação destes conhecimentos ao 

mundo do trabalho, por meio de competências e habilidades aplicáveis em 

futura atividade escolhida de forma a agregar valor social e econômico à 
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organização na qual irá trabalhar como empregado, prestador de serviços, 

como autônomo e ou em atividade que empreenderá.  

Além disso, a preocupação com o papel social, político, cultural e 

econômico, empreendedora para atuar no mundo do trabalho com dignidade e, 

em especial, com sólidas competências e habilidades necessárias ao exercício 

profissional e para a vida em sociedade, aliado de sua existência produtiva 

social. 

A formação social obtida através do Programa contempla competências 

e habilidades focadas em princípios éticos, formação cidadã, atitudes 

empreendedoras, posicionamento estratégico pessoal e atitude para o mercado 

de trabalho. 

A ética, o senso de justiça e a responsabilidade social concedem o 

caráter humano à práxis, ao trabalho e ao agir profissional, com vistas ao 

desenvolvimento sustentável das comunidades onde a pessoa fixará sua 

residência estando, como consequência, apta ao mundo do trabalho e 

participação na sociedade. 

O Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania pode ser 

caracterizado como curso livre, no âmbito da educação profissional de nível 

básico voltado à capacitação para o mercado de trabalho que possa ser 

cursado sem a exigência de grau de escolaridade, não sendo, portanto, 

passível de regulação por meio do Ministério da Educação – MEC. Em tal 

contexto, a oferta dos cursos não depende de atos autorizativos, por parte 

daquele ministério, entre eles: credenciamento institucional, autorização, 

reconhecimento e revalidação de curso. É de forma abrangente, educação que 

visa, 

(...) proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos (...) 
para qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções 
demandadas pelo mundo do trabalho, compatíveis com a 
complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau de 
conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno (...) 
(BRASIL, 1997 p. 02). 

É um Programa com base legal na Constituição por meio da Lei de 

Diretrizes e Base da Educação, Lei nº 9.394/96, do Decreto Presidencial nº 
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5.514, de 23 de julho de 2004, em seus artigos 1º e 3º e Decreto nº 2.208, de 

17 de abril de 1997, em seu artigo 4º. 

De acordo com a Lei nº 9.394/96 (LDB), o curso livre enquadra-se na 

categoria “(...) formação inicial ou qualificação profissional(...)” para o qual o 

participante não precisa ter concluído o ensino fundamental, médio ou superior 

para a participar desse tipo de curso. 

A época complexa em que vivemos, na qual as mudanças e incertezas 

são a tônica, tornou a formação em curso livre voltado para o mercado de 

trabalho, uma importante área da formação, das pessoas e uma das mais 

requisitadas. 

Paralelamente ao Programa de Educação nas Prisões – PEP, o 

Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania – “De olho no Futuro” foi 

construído com lastro científico, mediação didática especializada e critérios 

pedagógicos para a avaliação do desempenho dos participantes dos cursos, a 

partir da sólida experiência em educação dos servidores da Fundação Prof. Dr. 

Manoel Pedro Pimentel – FUNAP, no sistema prisional paulista. 

De forma positiva e viável em sua implementação, o Programa é uma 

resposta ao abordado por Onofre (2007, p.11) “Os problemas na área da 

educação são complexos e não existem respostas imediatas ou soluções 

rápidas para ele (...)” pois será viabilizado por meio de formação social nas 

unidades prisionais, integrado, ou como forma inicial e/ou complementar às 

ações educacionais focadas no saber fazer através de parcerias, como 

também de ações próprias da Fundação que há mais de 30 anos, planeja, 

desenvolve e avalia, no âmbito estadual, programas sociais nas áreas de 

assistência jurídica, de educação, da cultura e da capacitação profissional. 

A partir desse período, janeiro de 2013, sem a obrigação de investir em 

ações de educação formal, a Fundação ampliou os esforços para a oferta de 

cursos de qualificação profissional com certificação tendo a finalidade de 

garantir a formação integral da pessoa privada de liberdade, de forma a criar 

real possibilidade de ingresso no mercado de trabalho formal ou 

empreendendo seu próprio negócio. 
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O Programa foi construído em consonância com a experiência dos 

servidores da Fundação em educação no sistema prisional paulista, atento e 

alinhado ao objetivos da Fundação previstos no Artigo 3º da Lei nº 1238, de 22 

de dezembro de 1976. É inegável, portanto, que a qualidade do projeto 

depende em grande medida do quadro de servidores da Fundação, e que 

todas as ações refletem no  

(...) reconhecimento e valorização efetivos do direito humano à 
educação como parte do processo de humanização e 
dignificação das pessoas encarceradas. E é sempre 
fundamental lembrar o que dizia o grande educador Paulo 
Freire, “se a educação sozinha não transforma a sociedade, 
sem ela tampouco a sociedade muda” (CARREIRA, 2009, p. 
96). 

A ação de aprendizagem que norteou a construção do Programa teve 

caráter interdisciplinar, entendendo que a interdisciplinaridade deve ir além da 

mera justaposição de áreas de conhecimento aplicadas. Preconizou-se o 

diálogo permanente com outros conhecimentos, uma vez, que o Programa não 

pode ser explicado ou aplicado por uma única área do conhecimento. 

O Programa é inovador em sua concepção, pois partiu de uma 

construção coletiva, envolvimento diversos atores da Fundação, considerados 

como seu núcleo forte em educação e mais, os diversos atores integrantes do 

sistema prisional paulista, como experiência em educação. 

A despeito do Programa estipular uma construção pedagógica única 

para todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, por meio de 

módulos com objetivos comuns, assim como, das definições de competências 

e habilidades que serão avaliadas, os conteúdos e metodologias consideram 

as especificidades regionais no que tange aos arranjos produtivos, vocações 

econômicas e contexto social local, como também, as particularidades de cada 

unidade prisional, tendo-se assim, perfeita flexibilidade curricular na sua 

aplicação, com ênfase na distribuição da carga horária de cada módulo. 
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2.3 Contexto Educacional 

Dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN apontam que 

50,6% da população carcerária do Estado de São Paulo é formada por pessoas 

entre 18 e 29 anos de idade (DEPEN, 2010) o que demonstra que esta 

população é majoritariamente jovem. 

Além disso, 68% desta população apresenta níveis de escolaridade que 

se situam entre analfabetos e ensino fundamental incompleto (INAF Carcerário 

2006). Aliado a isso, deve-se considerar outro fator preponderante, essas 

pessoas possuem pouca ou nenhuma formação ou qualificação profissional. 

Por outro lado, vivemos numa sociedade cada vez mais exigente em 

termos da profissionalização das pessoas em razão da globalidade da 

economia e da introdução cada vez mais rápida da tecnologia nos processos 

de trabalho. 

Sendo assim, a formação e a qualificação profissional, ao lado da 

educação formal, além de serem exigências constantes de uma sociedade em 

transformação, são também fatores fundamentais para a inclusão de pessoas 

que vivem a situação de privação de liberdade. 

Cabe aos poderes públicos, portanto, a incessante preocupação de criar 

políticas públicas de formação e qualificação profissional, quer seja no âmbito 

social geral, como forma de promover o desenvolvimento social e econômico 

do país, quer seja em contextos específicos, como a prisão, implantando 

políticas de inclusão social. 

Diante desse contexto, a FUNAP, através do Programa de Educação 

para o Trabalho e Cidadania “De olho no Futuro”, veio colaborar e atender os 

objetivos que determinaram a criação e existência da Fundação, na medida em 

que visa proporcionar às pessoas privadas de liberdade a oportunidade de 

desenvolvimento de habilidades e competências latentes e outras a serem 

aprendidas e desenvolvidas que favoreçam a utilização desse potencial em 

favor da criação de alternativas de trabalho e geração de renda, qualificando as 

relações e as ações, não só na aprendizagem de técnicas, mas também no 
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sentido de um melhor entendimento de si e do mundo e de seus diversos 

papéis (social, político, profissional, familiar e na comunidade). 

O desafio de qualificar para ações de trabalho e geração de renda, deve 

considerar a problemática enfrentada pelo país no âmbito do trabalho e 

emprego, e particularmente, o caso de egressos do sistema prisional que 

enfrentam dificuldades adicionais para ingressarem nesse mercado tão 

adverso e competitivo com significados específicos. 

As pessoas privadas de liberdade ao perceberem que dispões de 

competências e habilidades que as ajudarão não só a aprender mais e melhor 

a utilizar técnicas de trabalho e estudo, nas mais variadas esferas e 

modalidades, mas também e principalmente, a ler e entender o mundo e suas 

relações e peculiaridades, de maneira mais transparente e ampla, poderão 

fazer escolhas mais conscientes e definir projetos de vida dentro e fora das 

grades. 

Além disso, ainda no período de cumprimento da pena, estarão mais 

bem preparadas para aproveitar as oportunidades de educação escolar, 

formação profissional, descoberta e desenvolvimento de habilidades artísticas, 

e cuidados e preocupação com a saúde física e mental. Condições para a 

inserção social e integração de qualquer cidadão. 

As preocupações do dia-a-dia dentro e fora das prisões, o imediatismo, a 

tendência inerente ao ser humano, de deixar de perceber o hoje e o que 

acontece à sua volta, nos impede de nos conhecermos e de identificarmos 

nosso potencial e nossa capacidade de aprender e ser mais, e é isso que o 

Programa objetivou: aliar os conhecimentos técnicos, profissionais, artísticos e 

escolares ao conhecer e confiar em si e nas possibilidades de ser mais e 

melhor. 

Com ênfase no Saber Ser, o Programa busca formar as pessoas em 

situação de privação de liberdade, homens e mulheres, aliando às 

qualificações técnicas e profissionais, buscando o atendimento e satisfação de 

todos os envolvidos. 
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2.4 Características do Programa  

Conforme encontramos nos documentos da FUNAP, o objetivo principal 

do Programa é de: 

“Contribuir para a inclusão social de pessoas em privação de 
liberdade, por meio do desenvolvimento de competências e 
habilidades que ampliem as possibilidades de inserção no 
mundo do trabalho, geração de renda e participação na 
sociedade” (FUNAP, 2013, p. 38). 

Para a estruturação do Programa, forma elegidos temas estratégicos, 

que serão desenvolvidos de forma interdisciplinar, através dos módulos 

temáticos, tendo como finalidade a formação integral das pessoas em situação 

de privação de liberdade. 

Dentre os temas estratégicos escolhidos destacamos: cidadania e 

responsabilidade social, linguagem, comunicação e interação social, educação 

comunitária, educação para o trabalho, educação para saúde, ética, educação 

ambiental, educação para paz, educação para ter e ser. 

Desta formal, longe das disciplinas clássicas ofertadas na Educação de 

Jovens e Adultos, o elenco de eixos temáticos e a elaboração de módulos de 

conteúdo permitiram uma maior flexibilidade na oferta das ações educativas e, 

principalmente a possibilidade da leitura do mundo, das relações vivenciadas 

por cada participante. 

Além disso, foram destacados, durante a elaboração do Programa, 

dimensões pedagógicas como: habilidades cognitivas, didáticas, auto didáticas, 

filosóficas, reflexivas, produtivas e profissionais. 

Outra dimensão importante para a elaboração do Programa foi a aposta 

no Protagonismo Social, ou seja, “a formação voltada para a cidadania ativa, 

de maneira tal que os participantes possam desenvolver o protagonismo social 

quando retomarem à vida em liberdade” (FUNAP, 2013 p. 40). 

Nesta perspectiva, destacam-se os seguintes postulados: 
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“Ser protagonista do processo formativo, que não esmorece 
diante dos desafios, contagiando a todo ao seu redor; 
De ser ator principal na medida em que busca alternativas 
criativas, participando ativamente da elaboração do seu roteiro 
social; 
Ser empreendedor, que aperfeiçoando seus índices de 
qualidade, objetiva a melhora das condições da sociedade em 
que vive; 
De harmonizar em uma só pessoa estas três perspectivas, e 
favorecer o aparecimento de lideranças cidadãs de 
transformações sociais” (FUNAP, 2013 p. 40) 

Podemos observar também, que durante a concepção do Programa e, 

no período de sua implantação, posteriormente durante o seu desenvolvimento, 

para que esses postulados fossem concretizados, a escolha da metodologia de 

trabalho foi fundamental. 

Rompendo com os modelos e padrões preconcebidos, ou seja, das 

aulas expositivas, da rigidez da sala de aula, optou-se por práticas ativas 

através da implantação de estações de vivência, aulas interativas e oficinas de 

trabalho. 

Desta forma, ao analisarmos os documentos que trazem a concepção do 

Programa, encontramos destacado a metodologia que será utilizada para a 

formação social: 

“Estações de vivência que exercitam a capacidade, 
proporcionam na prática tudo aquilo que aprenderam, 
despertando a criatividade. Aulas interativas, nas quais o 
professor e o aluno deverão interagir para que o processo de 
aprendizado se torne dinâmico e atraente. Por fim, as oficinas 
de trabalho, nas quais os participantes terão a oportunidade de 
interpretarem e refletirem sobre o saber faça, fazendo a sua 

relação com a realidade em que vivem e atuam” (FUNAP, 
2013 p. 41). 

O Programa, a partir do seu projeto político pedagógico, tem como meta 

a formação das pessoas em situação de privação de liberdade, com ênfase no 

saber ser, em um de seus eixos, para a integração social e atuação no mundo 

do trabalho, tanto em empregos considerados formais, como em atividades 

autônomas formais, no empreendedorismo do próprio negócio. 

O foco do Programa é a formação social através do desenvolvimento de 

competências e habilidades, dimensionadas na grade curricular modular 



116 
 

projetada para 120 (cento e vinte) horas, com um total de 10 (dez) módulos 

temáticos de 12 (doze) horas cada um. 

Uma proposta de formação que preconiza a formação humanista 

enfatizando o ser social ético, responsável socialmente.  

Num segundo eixo, Saber Fazer, através de parcerias, a FUNAP passou 

a partir de 2013, ofertar de forma sistemática cursos básicos de qualificação 

profissional nas mais diversas áreas, completando desta forma a proposta de 

formação integral. 

No contexto de uma formação social e integral, há que se considerar a 

importância do currículo modular adequado às condições específicas de seu 

público alvo e que ao mesmo tempo possa, efetivamente, preparar pessoas 

críticas, ativas e cada vez mais conscientes do papel social. 

Trata-se, pois, de uma formação onde os participantes estarão, também, 

sendo capacitados a lidar com as dimensões humanas e éticas dos 

conhecimentos e das relações sociais. Condição essa inseparável quando uma 

das finalidades fundamentais do Programa é preparar as pessoas em situação 

de privação de liberdade, de modo crítico e propositivo, visando à melhoria de 

sua via social, integrando-as de forma plena na sociedade. 

Portanto, o Programa está comprometido com a formação tanto humana 

como técnica dos participantes, tendo como objetivo principal a promoção da 

emancipação humana. 

As atividades de ensino aprendizagem foram pensadas de modo a 

desenvolver no participante, aluno ou aluna, a reflexão crítica e o raciocínio 

logico para empreender transformações nas organizações, além de 

proporcionar uma visão humanística e global para que compreenda o meio 

social, político, econômico e cultural onde vive, e a tomar decisões em um 

mundo do trabalho tão diverso, complexo, competitivo e interdependente. 

O Programa foi concebido como construção pedagógica única para 

todas as unidades prisionais do Estado de São Paulo, por meio de módulos 

com objetivos comuns, e avaliados por competências e habilidades. Entretanto, 
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o projeto possui em sua concepção, a flexibilidade metodológica que considera 

as especificidades regionais no que tange aos arranjos produtivos, vocações 

econômicas e contexto social local, como também, as particularidades de cada 

unidade prisional. 

A concepção do Programa está baseada na aprendizagem e, no 

desenvolvimento de competências e habilidades. A aprendizagem ocorre como 

uma mudança de comportamento do aluno(a), que passa a ser parte integrante 

do processo de aprendizagem, nessa perspectiva, o professor é um facilitador 

do processo. 

Com sua implantação em junho de 2013, o Programa vem 

gradativamente aumentando o número de atendimentos.  

Conforme os dados registrados, no segundo semestre de 2013 o 

Programa atendeu a aproximadamente 70 mil detentos, sendo que nos anos 

seguinte os números de atendimentos vêm aumentando, tendo atingido mais 

de 100 mil atendimentos em 2017. 

Tabela 1: Atendimento pedagógico aos detentos (2013-2017). 

Ano Atendimentos 

2013 70.354 

2014 102.987 

2015 104.754 

2016 106.875 

2017 110.127 

Fonte: SAP, 2017 

Dentre as qualidades do Programa, estão a flexibilidade de sua estrutura 

e a definição de temas geradores que possibilitam a reflexão a partir da 

realidade vivenciada. 

A estrutura modular se adequa as rotinas da unidade prisional, 

facilitando a participação dos alunos dentro dos tempos disponíveis para a 

execução das ações educativas. 
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O tempo fragmentado, 12 (doze) horas para cada módulo, permite a 

participação massiva dos alunos, diminuindo as taxas de evasão que 

atualmente são próximas a zero.  Além disso, tendo os alunos a liberdade de 

matricularem-se nos módulos que sejam mais interessantes, permitem que 

escolham entre fazer todo o percurso formativo, ou seja, participarem dos 10 

(dez) módulos sequencialmente, ou escolherem aqueles que são mais 

atrativos, interrompendo e reiniciando o percurso formativo no momento que 

considerem mais adequado. 

Através da metodologia escolhida, os participantes, alunos e alunas, 

vivenciam através das estratégias adotadas os mais variados problemas e suas 

possíveis soluções. Sendo protagonista do processo de aprendizagem, tem a 

possibilidade de recuperar a autoestima e se sentirem sujeitos. 

Enfim, o Programa visa através de sua estrutura modular e temática 

possibilitar uma experiência única de vivência e aprendizagem, permitindo que 

os participantes desenvolvam habilidades e competências e se posicionem 

frente aos desafios apresentados, buscando maneiras de superação. 

Tabela 2: Estrutura modular - unidade prisional 

Módulo Tema 

Módulo 1 Comunicação e Expressão 

Módulo 2 O mundo do trabalho 

Módulo 3 Arte e trabalho 

Módulo 4 Caminhos e possibilidades profissionais 

Módulo 5 Empreendedorismo 

Módulo 6 Meio Ambiente e Sustentabilidade 

Módulo 7 Relações Sociais e Politicas 

Módulo 8 Cidadania e Ética 

Módulo 9 Posicionamento Estratégico 

Módulo 10 Superação, Criatividade e Inovação 

Fonte: SAP, 2017 

A estrutura oferecida, ou seja, modular não possui pré-requisitos, 

portanto não existe ordem de preferência na oferta de um dado módulo, 

podendo em tal contexto, o participante iniciar o módulo que está sendo 
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ofertado, sem necessidade de conhecimento prévio de conteúdos e/ou 

abordagens previstas no processo de aprendizagem de outros módulos. Tal 

condição é uma das características da flexibilidade curricular do Programa. 

Em função do projeto de curso contemplar em sua concepção de grade 

curricular modular competências e habilidades e objetivos comuns, uma 

alteração na estratégia de aplicação de um módulo, por especificidades de uma 

determinada unidade prisional, não altera o resultado à ser alcançado. Tal 

condição reforça a flexibilidade curricular: projeto único para todas as unidades 

prisionais do Estado de São Paulo, obedecendo-se às características regionais 

– econômicas e sociais – e, especificidades das unidades prisionais, sem 

alteração dos objetivos dos módulos, como também, o alcance das 

competências e habilidades previstas. O que permite uma pessoa privada de 

liberdade, ser transferida de unidade prisional e, da continuidade na 

participação do curso. 

Outra característica da flexibilidade curricular é a carga horária diária dos 

módulos, que pode ser aplicada de forma distinta nas diversas unidade 

prisionais, desde que se garanta o critério de no mínimo 1 hora de 

atividade/aula por dia. 

Durante o acompanhamento das atividades e desenvolvimento do 

Programa, desde sua implantação em junho de 2013, percebe-se que na 

maioria das unidades são executadas 3 horas de atividade dia, sendo assim 

por semana encerrado o conteúdo proposto para cada módulo, ou seja, 

ofertado em até 4 (quatro) dias, as 12 (doze) horas que compõem a 

programação. 

Por fim, uma característica peculiar do Programa refere-se a contratação 

de presos para atuarem como monitores. Conforme as experiências anteriores 

desenvolvidas e implementadas pela FUNAP ao longo dos anos, a opção pela 

contratação de monitores presos continua sendo uma solução viável para o 

desenvolvimento de atividades educacionais no interior das unidades 

prisionais. 
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Desde 2013, como a implantação do Programa, houve um investimento 

maciço na formação desses monitores. Por estarem em situação de privação 

de liberdade, as equipes Regionais, mensalmente promovem momentos de 

formação pedagógica e didática. 

Por outro lado, as equipes Regionais, que atuam como multiplicadores 

de formação, também recebem formação contínua, no sentido de aprimorar as 

ações, na revisão do conteúdo e da metodologia adota. 

Para o desenvolvimento do Programa de Educação para o Trabalho e 

Cidadania “De olho no Futuro”, em 145 unidades prisionais do estado de São 

Paulo, atualmente a FUNAP possui um quadro de 456 monitores presos, 

atuando diariamente. 

Apesar das diversas críticas feitas por entidades da Sociedade Civil, a 

manutenção de um quadro com monitores presos favorece no diálogo com os 

presos alunos, além de aproximarem o conteúdo proposta à realidade vivida 

por todos aqueles que se encontram em situação de privação de liberdade. 

Se no passado essa estratégia esteve restrita a questões econômicas, 

ou seja, pela falta de recursos para manter uma equipe de educadores em seu 

quadro e pela falta de autorização de novos concursos públicos ou pelo 

impedimento de contratações através de outras modalidades, podemos afirmar 

que atualmente, os resultados alcançados por essa equipe de monitores 

superam todas as expectativas. 

São homens e mulheres dedicados, que se comprometem diariamente 

com a sua formação e com a formação dos alunos e alunas. Contribuem na 

revisão dos materiais utilizados, criam estratégias de ensino e proporcionam 

um processo de aprendizagem mais próximo da realidade, ou seja, um 

processo que dialoga com os sujeitos e com o contexto no qual está inserido. 

Terminada essa exposição histórica dos caminhos percorridos pela 

educação nas prisões no Estado de São Paulo, desejamos retornar ao que nos 

motivou a realização desse trabalho. 
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Por mais esforços dedicados até hoje, o Estado de São Paulo ainda 

possui números muito baixos de atendimento educacional. A oferta de 

educação nas prisões, nas últimas décadas, não conseguiu acompanhar o 

crescimento do sistema e manteve-se aquém daquilo que consideramos ser 

razoável. 

Desta forma, ao acompanharmos os processos educativos, os 

programas implantados queremos discutir os limites institucionais que ainda 

precisam ser superados para que o direito à educação seja respeitado. 
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Seção 3 - A educação nas prisões: contexto e princípios norteadores 

Seção 3 

3. A educação nas prisões: contexto e princípios norteadores 

Acompanhando nos últimos anos, principalmente na última década, as 

mudanças importantes no que diz respeito a oferta de educação nas prisões, 

muitas questões, referentes a oferta e qualidade das ações ofertadas podem 

ser questionadas, como afirmou Julião (2013, p. 17) 

O Brasil já ultrapassou a etapa que discute o direito à 
educação na política de restrição e privação de liberdade. Está 
agora no estágio em que deve analisar as suas práticas e 
experiências, procurando instituir programas, consolidar e 
avaliar propostas e políticas. 
Precisamos buscar possíveis e novos caminhos para o plano 
institucional que abriga jovens, homens e mulheres em 
situação de privação de liberdade em prol de políticas públicas 
voltadas para oferta educacional de qualidade nos sistemas 
sócio educativos e penitenciário. 

Saímos de um período, no qual não havia um marco normativo, que 

orientasse a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais brasileiros, para um outro período 

em que com a existência da normatividade, com as estruturas criadas, as 

mudanças efetivadas, parecem não dar conta da realidade enfrentada 

diariamente em cada unidade prisional. 

Conforme descrito anteriormente, no Estado de São Paulo, não foram 

poucos os esforços para a implementação de Programas Educativos no interior 

das unidades prisionais. Programas que adotaram as orientações oficiais, 

contratando profissionais da área educacional para atuarem diretamente com 

os jovens e adultos em situação de privação de liberdade, outros que se 

reestruturaram para aumentar a oferta e sistematizar as ações, porém, além de 

tudo isto, ainda não atendemos de forma satisfatória as demandas que surgem 

neste universo. 

No Brasil como um todo, e em especial no Estado de São Paulo 

enfrentou ainda sérios problemas no campo prisional. As políticas adotadas 

partem do princípio do confinamento em massa, superlotando as unidades. 

Desta forma, podemos afirmar que cumprimos as metas sobre o controle e a 
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punição, encarcerando mais e mais a cada dia. Por outro lado, não 

percebemos os mesmos investimentos nos Programas que fazem parte do 

processo de reintegração dos apenados, Programas de assistência social, 

psicológica e educacional. 

As políticas de encarceramento em massa consolidam-se em 
grande parte dos países ocidentais. No Brasil, o crescimento 
da população carcerária ocorreu em todas as regiões e na 
quase totalidade dos estados; vale ressaltar, porém, que o 
aumento do número de pessoas aprisionadas não foi 
acompanhado por um aumento da mesma ordem do número 
de vagas no sistema penitenciário. Permanece o crônico 
problema da superlotação que agrava as condições de vida, 
cada vez mais fragilizadas no interior dessa instituição 
(ONOFRE, 2016 p. 44). 

Temos assim um cenário nefasto, com unidades superlotadas e com o 

atendimento nas áreas destinadas a reintegração reduzidos. Neste cenário, fica 

evidente a preocupação na segurança e disciplina, deixando de lado um 

investimento maior para Programas que possam contribuir na reintegração 

dessas pessoas. 

A partir dessa realidade, verificando os dados oficiais, vivenciando a 

rotina das unidades prisionais, um certo desconforto surge com um cenário tão 

pessimista. A cada dia mais jovens são encarcerados, jovens com baixa 

escolarização e sem nenhum objetivo profissional. Jovens que foram excluídos, 

sistematicamente do convívio social, ao aderirem ao mundo do crime e que, ao 

serem encarcerados, carecem-lhes alguma forma de apoio e de ações para 

sua reconstrução e possível reintegração social. 

Pois, conforme afirmou Onofre (2016, p. 46), 

(...) as armadilhas da privação de liberdade afastam o indivíduo 
do mundo doméstico e o espaço-tempo entre muros estabelece 
uma ruptura com um mundo com o qual ele não sabe mais se 
relacionar, o que inaugura a primeira angústia com relação ao 
que fazer a partir dali. 

Ao decidirmos investigar os processos educativos no interior nas 

unidades prisionais, colocamos como objetivo principal, compreender os limites 

institucionais que afetam diretamente negando a oferta de educação nas 

instituições destinadas ao cumprimento de pena, à privação de liberdade como, 
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por outro lado, oferecendo atividades cuja qualidade e eficácia possa ser 

questionada. 

Durante todo o percurso da pesquisa, defendemos que o direito à 

educação não é um privilégio nessas instituições, mas uma ação afirmativa, 

destinadas a todos aqueles que se encontram em situação de privação de 

liberdade. 

Além da experiência acumulada na área, fomos em busca de dados que 

pudessem demonstrar nossa hipótese principal, dados que apresentam o 

atendimento educacional e outros aspectos referentes as políticas educativas 

nas unidades prisionais do Estado de São Paulo. 

A análise os dados da Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo, demonstra que em 2013, quando da implantação do 

Programa de Educação nas Prisões, o Estado possuía uma população de 

178.000 presos, destes somente 12 mil presos estavam matriculados no 

Programa de Educação nas Prisões, o que na época representava 6.7% da 

população atendida. 

Passados quatro anos, em 2017, a população prisional do Estado de 

São Paulo havia saltado para 225.868 presos, sendo atendidos pela Programa 

de Educação 14.894 presos, cifra que corresponde à 6,5% da população. 

Nesta primeira comparação, é nítido que a política de encarceramento 

em massa, prejudica diretamente as ações sócio educacionais que são 

implantadas no interior das unidades prisionais, não permitindo que essas 

políticas acompanhem o crescimento vertiginoso da população prisional, pelo 

contrário, diminuindo proporcionalmente a cada período, o número de 

atendimentos conferidos. 

Segundo os dados do INFOPEN (dezembro de 2017), verificamos o 

crescimento da população prisional nos últimos anos: 
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Gráfico 1: Crescimento da população prisional no Brasil 

 
Fonte: Infopen, dezembro de 2017.  

Segundo os dados da Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo, no mesmo período, acompanhamos o crescimento da 

população prisional, no Estado de São Paulo, no mesmo ritmo vertiginoso. 

Gráfico 2: Crescimento da população prisional no Estado de São Paulo 

 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Porém, quando confrontamos o crescimento populacional com os dados 
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atendimento, no Programa de Educação nas Prisões, não acompanhou, no 

mesmo período, proporcionalmente o crescimento da população prisional. 

 

Tabela 3: Atendimento da Educação Formal no Estado de São Paulo 

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

População 178.000 199.000 218.000 220.000 225.868 

Alunos 12.000 12.700 13.500 14.200 14.894 

Fonte: SAP, dezembro 2017. 

 

Gráfico 3: Crescimento da população prisional e atendimento educacional nos 
estabelecimentos prisionais do Estado de São Paulo 

 

Fonte: SAP, 2017 

Além dos dados quantitativos, nosso olhar também se voltou para 

aspectos qualitativos referente ao atendimento educacional, pois durante a 

pesquisa percebemos que os gestores priorizam a educação formal em 

detrimento das ações que não se enquadram nesse conceito, as denominadas 

atividades não formais, como qualificação profissional e atividades culturais e 

artísticas, que oficialmente não aparecem nos dados da Secretaria de 

Administração Penitenciária. 
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O Programa de Educação nas Prisões, implantado no Estado de São 

Paulo, priorizou o atendimento educacional formal, não contemplando as outras 

práticas educativas que são oferecidas nas unidades prisionais e que são 

importantes para a formação cidadã. 

Posto isto, conforme denunciado em documentos oficiais, como 

encontrado no marco normativo, verificamos a denúncia do modelo de 

educação, muitas vezes, implementado e ofertado nas unidades prisionais.  

(...)geralmente por serem escolas regulares do período diurno, 

não são distinguidas como escolas para jovens e adultos; são 
consideradas como escolas regulares, muitas vezes para 
crianças e não fazem parte da política de Educação de jovens 
e Adultos do Estado. E como tal são acompanhadas e 
avaliadas, comprometendo o envio de material, recursos e a 
capacitação dos docentes e técnicos” (BRASIL, 2010 p. 22). 

Uma educação nas prisões precisa ir além do formal. Precisa 

proporcionar oportunidades e desenvolver outras habilidades além do acumulo 

de conteúdo, pois tem a capacidade de promover a integração social e a 

aquisição de conhecimentos que permitam aos reclusos assegurar um futuro 

melhor quando recuperarem a liberdade (BRASIL, 2010 p. 13). 

Para que isso seja efetivado, insistimos que os espaços educativos nas 

instituições de privação de liberdade sejam concebidos como:  

Um espaço de encontro e socialização ao mundo livre em que 
o saber é apenas um dos elementos para sua constituição. É 
preciso romper com a concepção tradicional e reducionista da 
escola, cujo objetivo central está na aquisição de conteúdos 
pragmáticos e muitas vezes descontextualizados do ambiente 
em que se vive principalmente do mundo moderno (BRASIL, 
2010 p. 15). 

Quando realmente acreditamos na mudança dos homens e mulheres em 

situação de privação de liberdade, precisaremos implementar política que 

respeitem as histórias de vida, as individualidades, as necessidades de cada 

um dos sujeitos, que optam por participarem dos processos educativos. 

Obviamente, são inúmeros os fatores que impelem os sujeitos a 

participarem dos processos educativos. Desde o mais básico, a conquista de 

benefícios, o “bom proceder”, a sujeição as regras da instituição que primam 
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pelo bom comportamento, até os fatores mais subjetivos, principalmente da 

credibilidade que através dos processos educativos, poderão se reconstruírem, 

elevarem sua baixa estima, traçarem um futuro diferente, longe do mundo do 

crime. 

A educação é considerada como um dos meios de promover a 
integração social e a aquisição de conhecimentos que 
permitam aos reclusos assegurar um futuro melhor quando 
recuperaram a liberdade (BRASIL, 2010 p. 13). 

Seguindo este raciocínio, percebemos também que  

Esta posição talvez seja compartilhada pelos apenados que 
compreendem que o encarceramento tem uma finalidade que 
vai além do castigo, da segregação e dissuasão e que, 
portanto, aceitam voluntariamente e aprovam o aspecto 
reformador do encarceramento, em especial as atividades de 
educação profissional e as informações sobre oportunidades 
de emprego (BRASIL, 2010 p. 13). 

Porém, não podemos descartar que a presença dos apenados nos 

espaços educativos também poderá ser estimulada por outros fatores, talvez 

por questões mais práticas relacionadas diretamente com o ambiente e com as 

circunstâncias enfrentadas. 

Sem dúvida alguma, por outro lado, é possível ainda que 
muitos apenados participem inicialmente das atividades 
educativas por razões alheias à educação, como, por exemplo, 
sair das celas, estar com amigos ou evitar o trabalho etc 
(BRASIL, 2010 p. 13). 

Independendo do estimulo, retificamos nossa defesa de que a educação 

nas prisões é um direito. E que todos os esforços que contribuam para a 

efetivação desse direito sempre serão acolhidos. 

Conforme a literatura especializada aponta o perfil dos presos reflete a 

parcela da sociedade que fica fora da vida econômica. É uma massa de jovens 

pobres, não brancos e com pouca escolaridade (TEIXEIRA, 2007 p. 04). 

Esses dados refletem a maioria do perfil dos jovens das nossas 

periferias. Jovens que foram excluídos do processo formativo e produtivo e que 

encontram na criminalidade a possibilidade de sobrevivência. 
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Insistimos que para esses jovens, a educação foi um direito negado, 

enquanto estavam em liberdade e que continua sendo um direito, que deverá 

ser afirmado durante a privação de liberdade, para que com a afirmação desse 

direito possam acessar outros direitos. 

A opção por tirar da ociosidade uma grande massa da 
população carcerária, levando-a à sala de aula, não constitui 
privilégio, mas sim, uma proposta que responde ao direito de 
todos, à educação e atende aos interesses da própria 
sociedade (TEIXEIRA, 2007 p. 5) 

Percebemos que na última década, muitos pesquisadores se 

debruçaram sobre o tema educação e trabalho nas Instituições Totais. Essa 

temática é fundamental para que possamos garantir aos homens e mulheres 

presos(as) a possibilidade de uma futura reintegração social. 

Conforme apresentado por Leme (2002) a “cela de aula” é um lugar 

privilegiado para a oferta de ações educativas no interior das prisões. Hoje, 

podemos considerar esse espaço como um “não-lugar” nas instituições totais, 

pois possuem características e aspectos que diferem radicalmente das práticas 

punitivas impostas por essas instituições. 

Praticamente, tudo o que acontece nos espaços destinados à educação 

e ao trabalho, como defendemos nesta pesquisa, negam de maneira direta as 

relações que se estabelecem nas outras dependências das prisões, criam 

outras possibilidades além do vigiar e punir. 

Infelizmente, como demonstra as pesquisas mais recentes,  

(...) em termos históricos esse cenário tem sido confrontado a 

partir de práticas pouco sistematizadas que, em geral, 
dependem da iniciativa e das idiossincrasias de cada direção 
de estabelecimento prisional (TEIXEIRA, 2007 p. 14). 

Conforme descrito anteriormente, nas unidades prisionais do Estado de 

São Paulo, o esforço nas últimas décadas foi o de garantir essa 

sistematicidade do atendimento, a implantação de políticas que sejam 

efetivadas e que se perenizem, negando categoricamente as críticas sofridas. 

A educação no sistema penitenciário não pode ser entendida 
como um privilégio, benefício ou, muito menos, recompensa 
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oferecida em troca de um bom comportamento. Educação é 
direito previsto na legislação brasileira (TEIXEIRA, 2007 p. 15). 

Desvincular a educação das práticas penitenciárias é urgente. A 

educação enquanto um direito não pode ser encarada como mercadoria que se 

conquista que se troca.  

A instituição precisa ser repensada para que as garantias individuais 

sejam efetivadas. Todos os agentes precisam ser envolvidos, precisam estar 

comprometidos com essa missão, qual seja, de garantir os direitos e de ser a 

educação mais um direito a ser efetivado. 

Nesse contexto, “não se trata, assim, apenas de ampliar o atendimento, 

mas promover uma educação que contribua para a restauração da autoestima 

e para a reintegração posterior do indivíduo à sociedade” (Teixeira, 2007 p. 20).  

Para que isso aconteça, insistimos na reflexão sobre qual o melhor modelo a 

ser ofertado. Como já destacamos, as práticas educativas quando destinadas 

ao contexto carcerário precisam se adaptar.  

Conforme demonstrou MAYER (2006, p. 22), 

a educação na prisão não é apenas ensino, mesmo que 
devamos ter a certeza de que a aprendizagem de 
conhecimentos básicos esteja assegurada (...) a educação 
deve ser sobretudo: desconstrução/reconstrução de ações e 
comportamentos. 

Ora, conforme discutimos sobre nosso principal estranhamento, somente 

com a soma de esforços e a garantia de acesso as práticas consideradas 

formais e não formais, atingiremos essa meta. Reduzir a educação prisional às 

práticas formais, impede que os presos e presas tenham a oportunidade de 

repensar as suas vidas, de reconstruírem as suas identidades. “Se pensarmos 

na ação educativa como uma estratégia no processo de ressocialização, 

podemos responder às interrogações de onde, quando e como, dizendo que é 

no currículo que essas demandas se efetivas” (HORA, 2007 p. 34). 

Infelizmente, nas práticas cotidianas, muitas vezes o currículo está 

reduzido ao conhecimento oficial, não permitindo que nossas percepções de 

mundo, que nossos valores e concepções sejam reconhecidos. 
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Saindo do âmbito legal para a efetivação da política na prática, 
infelizmente não podemos nos vangloriar dos nossos feitos. Ao 
contrário de alguns países, como a Argentina, por exemplo, 
que além da educação básica no cárcere possui experiências 
consolidadas de ensino superior há décadas em algumas 
unidades prisionais, o Brasil, além de não ter saído das 
experiências de educação básica – muitas ainda sendo 
realizadas precariamente – ainda amarga um número elevado 
de jovens e adultos encarcerados analfabetos e/ou que não 
concluíram o ensino fundamental sem acesso aos bancos 
escolares (JULIÃO, 2016 p. 32) 

Desta forma, muitos dos programas negam o contexto no qual estão 

inseridos, negam as práticas vividas, não reconhecem os conhecimentos 

prévios construídos a partir das relações interpessoais. Conhecimentos 

ingênuos, muitas vezes que precisariam ser trabalhados e superados para que 

o processo educativo se transforme em significativo e de sentido à vida de 

todos os envolvidos. 

Infelizmente, não diferente das políticas sociais em geral no 
nosso país, vivemos também na política de educação para 
jovens e adultos em situação de restrição e privação de 
liberdade as contradições e agruras do descompasso entre o 
legal e o instituído na prática, tão comum na cultura política do 
nosso Estado (JULIÃO, 2016 p. 33). 

Nessa perspectiva, a Educação de Jovens e Adultos, principalmente na 

EJA que se oferece no interior das prisões, deva permitir a emancipação e a 

elevação da autoestima dos sujeitos. Não poderá negar as relações existentes, 

as visões de mundo, as identidades particulares. Porém, a partir desse 

contexto, problematizar o dia a dia, os conhecimentos carregados de vida e 

valores. 

Com os avanços instituídos na área nos últimos anos, 
principalmente no âmbito do reconhecimento do direito humano 
fundamental em que se constitui a Educação em seu papel na 
sociedade contemporânea, a necessidade de compreensão 
dessas particularidades, para se levar em consideração as 
propostas político-pedagógicas, traz como primordial a 
compreensão sobre os sujeitos da EJA (JULIAO, 2016 p. 35). 

Ora, conforme repetido exaustivamente ao longo desse projeto de 

pesquisa, não podemos aceitar simplesmente que as práticas desenvolvidas no 

interior das prisões sejam as mesmas que são ofertadas nas “escolas da rua”. 

Por que “as práticas educativas transportadas de escolas extramuros, sem 
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procedimentos específicos de adequação à educação prisional, terminam por 

dificultar o reconhecimento dos sujeitos envolvidos” (HORA, 2007 p. 38). 

Posto isto, apostamos “na perspectiva de uma educação diferenciada, 

tem como objetivo a produção de segundas vias de identidades” (Hora, 2007 p. 

40). 

Nesta perspectiva, com insiste Hora,  

A função do currículo é fazer com que o indivíduo se reconheça 
com sujeito dentro da sociedade, buscando, através da 
transformação, uma nova identificação, a qual lhe permita uma 
inserção social. Um cidadão pronto para ser reintegrado ao 
meio social significa um cidadão com uma nova visão de 
mundo, um cidadão que tenha conseguido alcançar 
verdadeiramente uma identidade (2007, p. 40). 

Fundamentando a nossa hipótese para a construção de práticas 

educativas nas prisões, práticas que precisam reconhecer as particularidades e 

especificidades desse “outro mundo”, mais uma vez recorremos a autora, para 

salientar que os detentos e detentas “estão numa condição especial de vida e 

que, por ser isso mesmo, exige propostas educativas e pedagógicas 

adequadas à situação limite em que vive” (HORA, 2007 p. 43) ·. 

Por trás de todo preso ou toda presa existe uma pessoa que, “têm 

histórias de vida para além do cárcere: memórias da escoa, histórias de família, 

de filhos, memórias profissionais, etc”. (PAIVA, 2007 p. 47). 

Conforme pesquisas já realizada, (PAIVA, 2007) sabemos hoje que 

existem inúmeras possibilidades para construirmos propostas de Educação de 

Adultos ou Educação Continuada. Acreditamos como já foi demonstrado, que 

um princípio fundante para o sucesso dessas propostas refere-se ao resgate 

da autonomia dos professores, “para pensar, planejar, propor, organizar e 

desenvolver concepções e currículos adequados a jovens e adultos, 

formulando coletivamente, com todos os sujeitos da escola, o projeto 

pedagógico que responde ao direito de todos à educação” (2007, p. 47). 

A partir da autonomia dos gestores, dos professores e do trabalho 

coletivo, podemos pensar na construção de práticas educativas diferenciadas.  
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Diferenciadas pelo respeito à diversidade dos que acolhe, às 
histórias de vida e de interdições que trazem, às expectativas 
que passaram a conformar o projeto de estudo como um 
caminho possível de reconciliação com processos de 
aprendizagem. Impossível pensar que não possa ser assim, 
que se possa fazer educação sem arte, sem conquista, sem 
captura. Nas armadilhas que os projetos pedagógicos muitas 
vezes preparam para os sujeitos, o desejo e o sonho, de todo 
modo, não se aprisionam, se professores e alunos não 
quiserem. “E juntos, com certeza, podem voar ao encontro de 
uma escola diferenciada que seja o espaço da liberdade de 
aprender e de conhecer” (PAIVA, 2007 p. 51). 

Conforme reiteramos ao longo dessa pesquisa, queremos discutir sobre 

propostas educativas que realmente tenham qualidade, sejam eficazes, 

transformem as vidas de homens e mulheres em situação de privação de 

liberdade. 

No contexto da discussão sobre a diversidade dos sujeitos da 
EJA, a educação nas prisões efetivamente passa a ser 
reconhecida como educação para jovens e adultos, sendo 
assim, necessário um investimento em uma proposta política 
pedagógica que leve em consideração as particularidades, 
especificidades e características dos sujeitos em situação de 
restrição e privação de liberdade (JULIÃO, 2016 p. 35). 

Por mais que historicamente a busca desse ideal foi perseguido ainda 

hoje nos deparamos com inúmeras lacunas e desafios. “Se para muitos 

sistemas de educação regular a educação de qualidade para todos ainda não é 

uma realidade, muito menos o é para a educação de jovens e adultos oferecida 

nas prisões” (IRELAND, 2011 p. 11). 

Além disso, como já demonstrado anteriormente, mesmo reconhecendo 

os limites da educação no sentido de reintegração social de homens e 

mulheres em situação de privação de liberdade, defendemos que este é o 

principal caminho. As práticas educativas têm o poder de mudar as pessoas e 

essas de transformarem a sua realidade. 

Porém, como já apontamos na nossa hipótese principal, nas prisões 

uma pretensa hegemonia na oferta de educação formal não é suficiente para 

concretizar as mudanças que tanto desejamos. 

Conforme defendeu Ireland (2011, p. 20) as práticas educativas nas 

prisões precisam ser pensadas para além do formal. “Ao pensar o processo 
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educativo no espaço da prisão, há de se ter clareza sobre os limites impostos 

pelo contexto singular, mas também não reduzir o processo educativo à 

escolarização”. Ou como demostrou Julião (2016, p. 35),  

(...) grande parte das experiências de educação no sistema 
penitenciário brasileiro ainda segue um modelo tradicional de 
ensino regular para jovens e adultos encarcerados. 
Geralmente, com poucas exceções, acabam levando para o 
cárcere experiências de educação implementadas extramuros.  

Continuando em sua defesa sobre as particularidades da educação nas 

prisões, o autor defende o “argumento de que a educação em prisões constitui 

uma expressão da educação de jovens e adultos desenvolvida para uma 

população específica” (IRELAND, 2011 p. 21) e insiste, 

(...) assim, ao se tratar da educação em prisões como direito 
inalienável da pessoa presa, faz-se necessário entender a 
relação desse direito com outros, como saúde, trabalho, renda 
e segurança, para, ao reconhecer a centralidade da educação, 
não cair na contradição de depositar nesta a responsabilidade 
de resolver, por si só, o problema da violência e da 
criminalidade e de habilitar a pessoa privada de liberdade para 
a sua reentrada na sociedade (IRELAND, 2011 p. 23). 

Na perspectiva de uma educação de Jovens e Adultos nas prisões, que 

seja parte de um projeto maior, que seja continuada, nos aproximamos da 

concepção, hoje muito discutida, de uma educação ao longo da vida. 

As ações educativas devem exercer uma influência edificante 
na vida do interno, criando condições para que molde sua 
identidade, buscando, principalmente, compreender-se e 
aceitar-se como indivíduo social; e construir seu projeto de 
vida, definindo e trilhando caminhos para a sua vida em 
sociedade (JULIÃO, 2016 p. 36). 

Dessa forma, podemos afirmar que será um erro reduzir os processos 

educativos na prisão simplesmente a educação formal, e menos ainda a 

concepção de uma educação supletiva, compensatória 

Segundo Ireland, (2011, 26)  

Sublinhando a premissa de educação e aprendizagem para 
todos ao longo da vida, reconhece-se que os processos 
educativos se dão de três formas. Na grande maioria das 
sociedades, existem sistemas formais de educação – 
frequentemente obrigatórios para crianças e adolescentes – 
calcados em instituições escolares e seguindo, em geral, 
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currículos preestabelecidos. Também, existem meios não 
formais de educação que são mais flexíveis do que a educação 
formal e, por via de regra, mais voltados para as necessidades 
de aprendizagem específicas dos sujeitos. No campo da 
educação não formal é comum serem incluídas atividades de 
aprendizagem profissional que são de importância fundamental 
para o público privado de liberdade e precisam ser entendidas 
e dimensionadas como parte do processo educativo. A terceira 
perna do tripé educativo é a educação informal, que se baseia 
na percepção da experiência como uma rica fonte de 
aprendizagem: aprendemos em muitos espaços e de múltiplas 
formas, dos quais escapam as atividades que possuem 
objetivos educacionais. Em diversos casos, como o prisional, o 
ambiente ensina o que é necessário para viver. 

Ora, constatadas essas facetas, nos sentimos seguros em afirmar que 

as práticas educativas que deverão ser oferecidas nas prisões não poderão 

estar restritas à oferta de educação formal. 

As práticas não formais são importantes ao fornecerem elementos que 

vão além das práticas já consagradas; possibilitam, por sua flexibilidade 

estrutural, um diálogo com a realidade e com as situações concretas. São 

práticas que congregam os cursos de qualificação profissional, importantes 

para o futuro de jovens e adultos privados de liberdade e que não possuem 

uma profissão. Além disto, englobam experiências culturais, como leitura, 

música e teatro, que possibilitam além da experiência estética momentos de 

reflexão sobre si mesmo, de percepção do eu em relação aos outros. 

Também, reforçando esse argumento podemos concordar com Maeyer 

(2014, 44.) quando afirma que “a educação ao longo da vida é um direito de 

todos, quaisquer que seja esta vida, que está educação seja permanente e não 

um recomeço, que esteja explicitamente inscrita nos programas educacionais e 

sociais, nacionais e internacionais”  

Nesse percurso, percebemos que os investimentos atuais, mesmo que 

pequenos, ainda estão direcionados à escolarização. Tanto a literatura 

específica, como nossas constatações, indica que faltam ainda uma melhor 

organização e investimento para a garantia de acesso à educação nas prisões. 

Como constatou Ireland (2011 p. 31), “em nível pedagógico, tanto a EJA 

quanto a educação em prisões sofrem da falta de projetos e pessoal próprios – 



137 
 

projetos políticos pedagógicos e educadores com uma formação específica 

para trabalhar com o público jovem e adulto e o público encarcerado”. 

Segundo Mayer (2011) precisamos encarar a educação nas prisões não 

como um serviço facultativo, mas como uma conquista de cidadania. Um direito 

que possibilita acesso a outros direitos. 

A educação na prisão ultrapassa a concepção de uma educação escolar 

exclusiva de um prédio destinado a esta. A educação na prisão também não 

estará restrita a uma idade própria. A educação na prisão não pode estar 

restrita a um programa formador, mas deverá proporcionar um projeto de vida. 

O detento é uma pessoa que tem uma experiência de 
aprendizagem; quer tenha um diploma (o que é raro), quer seja 
totalmente analfabeto, ele tem alguma experiência de 
aprendizagem; algumas incluem a aprendizagem no ensino 
formal, outras, cursos de alfabetização ou aprendizagem 
profissionais no próprio trabalho, ou ainda outras competências 
condenáveis (...). Mas todos têm alguma experiência de 
aprendizagem positiva ou negativa, vivida conscientemente ou 
não (MAYER, 2011 p. 50). 

Reconhecer a possibilidade de práticas educativas na prisão é também 

reconhecer que a própria prisão, que a experiência de estar encarcerado, será 

uma experiência formadora. 

A experiência da prisão é uma aprendizagem informal que vai 
influenciar a evolução do detento. Ela se desenrola em um 
local que é um lugar violento. De educação entre pares, dos 
pequenos pelos grandes, dos fracos pelos fortes, dos 
aprendizes delinquentes pelos delinquentes reconhecidos. A 
experiência da prisão vai deixar marcar permanentes na 
construção da identidade do aprendiz. Como esta experiência 
organizada pode preferencialmente ajuda-lo, em vez de 
reforçar sua identidade de desviante reconhecido e julgado - ou 
mesmo assumido? (MAYER, 2011 p. 50). 

Não sejamos ingênuos. A educação nas prisões sempre partirá da 

história de sujeitos reais e de um contexto previamente estabelecido. Por isso, 

reconhecer esses saberes, conhecer as histórias individuais de cada sujeito 

será fundamental para propor temas e conteúdos a serem desenvolvidos. 

E afirmamos que,  
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Uma vez mais, não se trata de valorizar o que é condenável (e 
o que já foi condenado), mas de dizer ao detento que ele tem 
valor, que ele não é uma mente oca a ser preenchida, que ele 
não é uma pessoa perigosa por definição, por nascimento, ou 
um embrutecido por hábito (MAYER, 2011 p. 50) 

Desta forma, também podemos afirmar que os processos educativos na 

prisão têm como função, além de todas já elencadas, a possibilidade de 

“reconciliar o detento com o ato de aprender, na verdade com o prazer de 

aprender” (MAYER, 2011 p. 53). 

Ainda nessa perspectiva, Mayer aponta outros objetivos substanciais 

que deverão ser almejados como:  

Reconhecer a pessoa, inclusive em um lugar que tende a 
uniformizar todas as pessoas presentes, é dar-lhe a 
possibilidade de projetar ela própria um futuro que não seja a 
transcrição das vontades do sistema penal (ainda eu não seja 
contraditório), mas um futuro com todo o conhecimento de 
causa e da causa do encarceramento. Projetar um futuro não 
significa esquecer o passado nem sublinhar o presente, é 
tentar questionar para reapropriar-se dos outros papéis (que a 
prisão deixa em estado de vigília), a saber: seu papel social, de 
pais, de membro de um grupamento social. É também 
reconhecer que determinadas contradições sociais foram por 
demais fortes ou severas para o detento, seu ambiente 
imediato e a sociedade. Ele deve recriar, a partir de si mesmo, 
seus laços sociais (MAYER, 2011 p. 54). 

Por fim, no ambiente carcerário, “educar é trabalhar sobre a identidade; 

é reconhecer a identidade do indivíduo e não a pessoa delinquente” (MAYER, 

2011 p. 54). 

Dessa forma, afirmamos que a educação nas prisões será sempre um 

“processo comum de socialização, de aprendizagem do reconhecimento do 

outro, quem quer que seja” (MAYER, 2011 p. 54). 

Recorremos a mais um autor, que ao discutir a EJA, colabora de forma 

substancial para repensarmos as práticas educativas no cárcere. Nesse 

ambiente hostil, as práticas educativas também contribuem para “desconstruir 

os processos de desumanização de que são vítimas” (ARROYO, 2017 p. 8). 

Segundo Leme, (2002) já apontava sobre a importância da “cela de aula” 

como um lugar ou mais afirmativamente, um não lugar no interior da prisão no 
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qual cada preso(a) pode se afirmar e se reconhecer enquanto sujeito da prática 

educativa. 

Defender a humanização dos presos(as) através das práticas 

educativas, radicaliza o processo pedagógico. O problema de sua 

humanização, apesar de sempre ter sido o seu problema central, assume hoje 

caráter de preocupação iniludível (FREIRE, 1987 p. 29). 

Sua vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, na 

violência dos opressores, mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de 

luta dos oprimidos, perla recuperação de sua humanidade roubada (FREIRE, 

1987 p. 30). 

A descoberta da possibilidade de ser mais, de ser aquilo que ainda não 

são, faz com que presos e presas participem dos processos educativos. Uma 

participação que pode ser iniciada pelo simples desejo de alcançar um 

benefício, com a remição da pena pela educação, em vigência a partir de 2012, 

nas unidades prisionais do Estado de São Paulo. Porém, ao descobrirem 

práticas educativas que promovem a autorreflexão, passam a considerar o 

conhecimento como algo mais importante do que o benefício.  

A partir desta descoberta, disputam o direito a conhecimentos ausentes, 

sobre o seu viver, seu resistir. Saberes de outra história social, racial e de 

classe que vivenciam e que têm direito, a saber, para entender-se (ARROYO, 

2017  p. 14). 

Quando constatamos esse movimento, percebemos que os processos 

educativos na EJA e na EJA desenvolvida na prisão terá que assumir o desafio 

de “trazer essas outras verdades como temas geradores de estudo e de 

formação amplia seu direito ao conhecimento como educadores e educandos” 

(ARROYO, 2017 p. 15). 

Essas verdades confrontam com os saberes previamente selecionados. 

Diante disso, reforçamos nossa opção na defesa de práticas educativas que 

englobem tanto aquelas definidas como formais e outras não formais, pois da 

relação entre elas é que conseguiremos proporcionar a reconstrução da 
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dignidade e da identidade dessas pessoas, que como passageiros, 

permanecerão parte de suas vidas encarceradas. 

Assim sendo, a preocupação do trabalho pedagógico deve ser 
voltada para os saberes que contribuem para o 
desenvolvimento de consciência crítica, tornando-se 
necessário adequar conteúdos a objetivos mais consistentes 
do que a repetição de supostas verdade universais 
desvinculadas do mundo da vida (ONOFRE, 2016 p. 53). 

Ao conhecermos as histórias dessas pessoas, também teremos a 

oportunidade de reconhecer e aprender que.  

As verdades dessa outra história vivida pelos educandos 
obrigam a desvendar os segredos obscuros de nossa história, 
da história dos ditos conhecimentos socialmente produzidos, 
sistematizados. Um desvendar que mostra que nem sempre as 
verdades sistematizadas revelam aos mestres e aos 
educandos toda a verdade (ARROYO, 2017 p. 15). 

Desta forma, superamos a visão comum que imagina o preso num único 

e definitivo tempo, em que as lembranças da infração não deixam apagar a 

culpa. O seu tempo é o do crime, o seu espaço o da prisão e o seu destino, a 

marginalidade. (FIRMINO, 2010 p. 85) 

Pelo contrário, a pessoa que se encontra em situação de privação de 

liberdade precisa resistir e para isso  

Consegue 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 
(FIRMINO, 2010 p. 88). 

Por isso, defendendo a possibilidade de sermos mais, de superarmos as 

contingências e os desafios, defendemos os espaços de educação nas prisões 

como espaços que permitam o desenvolvimento da  

Vocação ontológica do homem, a de ser sujeito, que pressupõe 
o desenvolvimento de uma série de potencialidades humanas, 
tais como: a autonomia, a crítica, criatividade, reflexão, 
sensibilidade, participação, diálogo, estabelecimento de 
vínculos afetivos, troca de experiências, pesquisa, respeito e 
tolerância, absolutamente compatíveis com a educação 
escolar, especificamente a destinada aos jovens e adultos” 
(FIRMINO, 2010 p. 88). 
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Nessa perspectiva,  

A educação no cárcere deve ser vista como alternativa para a 
construção/resgate da autoestima, da capacidade produtiva e 
reflexão dos apenados, bem como a devolução de direitos 
básicos do ser humano como o sentimento de pertencimento à 
raça humana (LIMA, 2010 p. 93). 

Ao defendermos uma Educação para jovens e adultos em privação de 

liberdade reiteramos que não há uma única forma nem um único modelo de 

educação: a escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o 

melhor: o ensino escolar não é a única prática e o professor profissional não é 

o seu único praticante (BRANDÃO, 2013 p. 8) 

Conforme insistimos, valorizar a educação escolar – formal – em 

detrimento de outras práticas educativas nas prisões tem sido um erro. 

As políticas educacionais precisam superar a dicotomia entre o formal e 

o não formal. Precisamos sim, de políticas que se adequem ao espaço prisional 

e que  

Considere os tempos e espaços de aprendizagem dos sujeitos 
em privação de liberdade, permitindo reconhecer as 
aprendizagens adquiridas não somente no espaço escolar 
“formal”, mas, sobretudo, incorporando as demais ações que, 
no contexto da prisão, contribuam para desenvolver nos alunos 
os instrumentos e conhecimentos necessários para interpretar 
e agir no mundo (MELO e OLIVEIRA, 2010 p. 116). 

Desta forma, permanece o desafio da escola se reinventar. Tendo o 

cárcere como espelho, pode afinal a escola ser significada como local de 

liberdade pelos alunos se educadores tiverem a habilidade necessária para 

esta construção. Talvez nisso a educação não escolar pudesse ajudar (NETO, 

2010 p. 107). 

Precisamos aproximar as experiências de EJA nas prisões de outras 

concepções que vão além da ideia de supletivo. Precisamos pensar em outras 

formas que se adaptem ao contexto prisional. 

Historicamente (...)  

Experiências e projetos efêmeros de educação de adultos 
aproximaram propostas e vocações de prática àquilo que, em 
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outras esferas, em outros lugares, procuravam-se concretizar 
como uma educação popular. Segunda, tal como foi concebida 
e realizada, a educação de adultos teve sempre um limite: o de 
ser uma expressão apenas compensatória da extensão do 
saber escolar ao saber carente (BRANDÃO, 2012 p. 70). 

Contrários a esta visão reducionista da EJA, insistimos que os espaços 

educativos nas prisões são capazes de comportarem.  

As práticas da educação popular que representam desde já a 
vontade de criar espaços autônomos, espaços nos quais o 
manejo do poder se realize em forma compartida, dentro de 
uma relação entre iguais. Nesta perspectiva as opções 
metodológicas adquirem relevância especial. A busca de 
formas educativas de caráter participativo, de reflexão coletiva 
da prática dos próprios atores, do desenvolvimento de relações 
de solidariedade entre os membros, à superação dos 
dogmatismos e preconceitos etc.(BRANDÃO, 2012 p. 99). 

Cientes desses desafios e das necessidades para afirmação de uma 

educação no interior das prisões, as observações realizadas deram indícios de 

que ao insistirmos numa EJA com caráter de suplência, insistimos num erro 

histórico que precisa ser superado. 

Segundo Capucho, não conseguimos ainda superar as mazelas 

educacionais, principalmente no tocante ao acesso e permanência de grupos 

vulneráveis. Vulneráveis como são os sujeitos da EJA nas prisões. 

Passados mais de vinte anos do reconhecimento, pelo Estado 
brasileiro, da Educação como um direito de todos(as), em 
diferentes etapas da vida, ainda são precárias as condições de 
oferta e muito frágeis as políticas de acesso, permanência e 
elevação de escolaridade, situação ainda mais acentuada junto 
aos grupos socialmente vulnerabilizados, como as populações 
tradicionais, idosos(as), analfabetos(as), entre outros 
(CAPUCHO, 2012 p. 25). 

Constatamos que em muitas situações, não conseguimos ultrapassar a 

normatividade legal. Princípios são definidos, porém na prática, as dificuldades 

e fragilidades continuam se repetindo. 

Conforme afirma a autora,  

No que tange à negação do direito ao acesso à educação é 
comum diferentes instâncias governamentais negarem 
investimentos em políticas que promovam a busca ativa dos 
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(as) cidadãos (ãs) que se encontram ainda fora do sistema 
educacional (CAPUCHO 2012 p. 44). 

Negação que compromete ainda mais o futuro das pessoas que estão 

excluídas dos processos educativos porque sem o acesso aos direitos 

fundamentais, a exclusão perdura, outras violações serão cometidas. 

Por isso, lutar para que todos tenham acesso à educação, significa 

também lutar pela permanência e continuidade dos estudos aos jovens e 

adultos que se encontram em situação de privação de liberdade. 

A autora (Capucho, 2012) também defende a importância da EJA, 

enquanto modalidade de ensino, respeitar os diferentes contextos onde ela 

ocorre procurando desenvolver práticas pedagógicas que atendam a 

pluralidade dos sujeitos que dela fazem parte. 

Diante disto, ficamos questionando qual modelo poderíamos adotar para 

efetivar o direito de todos à educação. São diversas as críticas e denúncias 

referente a falta de acesso das pessoas em situação de privação de liberdade 

aos processos educativos.  

Conforme apresentado até o momento, existem fatores que diversos 

pesquisadores já apontaram, que dificultam a criação e implementação de 

políticas públicas de educação no cárcere como a superlotação, a falta de 

espaços físicos, a carência de investimentos em políticas educacionais para a 

população privada de liberdade. 

Porém, isso não nos reconforta. Pretenciosos, ao investigarmos a oferta 

de educação nas prisões, esperamos encontrar outros fatores, além dos já 

citados, que possam corroborar no sentido de compreender os limites 

institucionais que interferem para a implantação das práticas educativas. Com 

isto, esperamos demonstrar que a Instituição Prisional apresenta fragilidades 

que poderão ser superadas. 

Conforme demonstrado por Jullião (2016), temos que discutir a 

qualidade das práticas educativas desenvolvidas nas prisões, uma vez que é 
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certo o direito a educação para homens e mulheres em situação de privação de 

liberdade. 

 Nesta mesma direção, Scarfó (2011), defende que, atualmente, além da 

preocupação com o direito do acesso à educação nas prisões, 

concomitantemente, outra questão tão importante refere-se à qualidade do que 

é oferecido. 

Assim, para que possamos ter um parâmetro de análises, o autor elenca 

quatro características fundamentais que poderão nortear os indicadores de 

qualidade, são elas: “acessibilidade, disponibilidade, adaptabilidade e 

aceitabilidade” (SCARFÓ, 2011 p. 155). 

Desta forma, segundo Scarfó (2006), as ações pautadas nessas 

características se tornam uma oportunidade para aqueles que se encontram 

em situação de privação de liberdade, pois possibilita o  

Encontro com novos modos de conhecimento, novos saberes e 
experiências que não faziam parte de seus itinerários de vida 
habituais, conformando novas oportunidades e imaginários de 
vida impensados anteriormente e que constituem uma marca 
indelével na vida dos presos e presas, ao recuperar a 
liberdade, e, em muitos caos, se tratar de uma possível 
reconfiguração ou reescrita do projeto de vida caso sejam 
estabelecidos os canis de articulação necessários para que 
essas experiências continuem do lado de fora (p.162) 

Com isto, teremos elementos necessários para investigar os limites 

institucionais que impedem a implantação e o aprimoramento das práticas 

educativas nas unidades prisionais o Estado de São Paulo, discutindo tanto as 

questões de acesso e atendimento como da qualidade dos Programas que 

estão sendo ofertados. 
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Seção 4 - O itinerário da pesquisa 
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4. O itinerário da pesquisa 

Conforme demonstrado, o Estado de São Paulo possui uma história 

peculiar referente a oferta de práticas educativas nas prisões. 

Historicamente, através da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, 

as Secretarias responsáveis pelo sistema prisional aturam nos últimos 40 anos, 

ofertando ações formais, escolarização, como práticas consideradas não 

formais nas quais se classificam os cursos de qualificação profissional e as 

atividades artístico e culturais. 

Durante esse período, vivemos momentos em que não havia uma 

legislação específica para a oferta de educação nas prisões, ou princípios que 

regulassem a criação de política públicas para o atendimento desse público, 

homens e mulheres em situação de privação de liberdade. 

A partir de então, espera-se que os estados, através das suas 
secretarias estaduais de educação, assumam a política de 
educação para jovens e adultos em situação de privação de 
liberdade, reconhecendo-a não mais como uma ação pontual, 
isolada, voluntária, mas sim como uma política pública de 
educação (JULIÃO, 2016 p. 28). 

Porém, com as mudanças ocorridas a partir de 2010, com as Diretrizes 

Nacionais de Educação nas Prisões e, consequentemente, com as implicações 

dessa legislação na prática, parece que o cenário não se alterou. O Estado de 

São Paulo, mesmo com a implantação de novos programas, com a presença 

da Secretaria de Educação, não conseguiu ampliar o atendimento educacional 

no interior das prisões. 
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Embora se reconheça como direito do preso e da presa a educação, 

verificamos que no Estado de São Paulo, ainda poucos têm oportunidade para 

o acesso. Por mais que as Diretrizes apontem sobre a importância da 

educação para além da escolarização, as práticas não formais continuam num 

segundo plano. 

Diante desse dado, a pesquisa procurou investigar os limites 

institucionais que interferem para o aumento do atendimento, da diversificação 

das práticas educativas e como também a qualidade dos programas que estão 

sendo oferecidos. 

Partindo da Análise das informações junto a Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo, encontramos dados que demonstram a 

baixa escolaridade dos presos e presas do sistema prisional. 

Como podemos notar no quadro abaixo, referente à dezembro de 2017, 

dos 225.868 que cumpriam pena privativa de liberdade, nas unidades prisionais 

do Estado de São Paulo, a maioria dos sentenciados não concluíram o ensino 

fundamental. 

 

Tabela 4: Perfil educacional da população prisional do Estado de São Paulo 

ANALFABETO 5241 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

104075 

FUNDAMENTAL 
COMPLETO 

37091 

MEDIO INCOMPLETO 46093 

MEDIO COMPLETO 29650 

SUPERIOR INCOMPLETO 2252 

SUPERIOR COMPLETO 1452 

ACIMA DO SUPERIOR 14 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Diante dessa realidade, investigando o número de homens e mulheres 

que frequentavam a educação formal, do total da população prisional do 

Estado,  apenas 14894 estavam estudando no mês de dezembro de 2017, o 

que corresponde apenas a 6,5% da população. 
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Para a compreensão da realidade educacional nas unidades prisionais 

do Estado de São Paulo, separamos algumas informações a partir da divisão 

regionalizada instituída pelo decreto 45.798/2001, que criou no estado de São 

Paulo às Coordenadorias das Unidades Prisionais. 

A partir desta divisão, conseguimos ter uma visualização geral do 

Estado, em proporções de atendimento. 

O próximo quadro, representa os dados das 06 coordenadorias regionais 

das unidades prisionais, indicando a população geral em cada uma e o número 

de matrículas, na educação formal, tanto do ensino fundamental e seus ciclos, 

como do ensino médio e superior. 

Tabela 5: Quantidade de presos estudando e número de matrículas por ciclos de 
aprendizagem 

Coordenadoria População 
Presos 

Estudando 
Ciclo 1 Ciclo 2 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

COREMETRO 41144 972 241 408 315 8 

CROESTE 57536 4061 688 1781 1589 3 

NOROESTE 52851 4680 736 2162 1770 12 

CENTRAL 46974 3620 682 1539 1396 3 

COREVALI 26630 1481 218 634 616 19 

SAUDE 733 74 39 23 12 0 

TOTAL 225868 14894 2604 6547 5698 45 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Cabe ressaltar, que a coordenadoria de saúde por estar restrita aos 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, e por encontramos no Estado 

de São Paulo somente três unidades com esta característica, é a 

coordenadoria que possui a menor população prisional. 

As outras coordenadorias, além de possuírem um número maior de 

unidades, também concentram uma pluralidade de população prisional como 

uma diversidade de Regimes Prisionais. 
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Diante de uma realidade ainda desconhecida por muitos, procuramos 

apresentar cada coordenadoria com o total das unidades prisionais que a 

compõem como também dados referentes ao atendimento educacional. 

Nas tabelas apresentadas, a seguir, algumas unidades aparecem mais 

de uma vez. Isso se deve ao fato dessas unidades terem mais do que um 

regime prisional, ou seja, originalmente possuíam o regime fechado e 

posteriormente, anexo a unidade, foi construída, devido a falta de vagas nas 

unidades de Regime Semiaberto. Uma Ala para acomodar os presos (as) que 

progrediram de regime. Neste modelo, todo o corpo gestor da unidade original 

– regime fechado -  também responde pelo anexo. 

Segundo os dados da Secretaria de Administração Penitenciária do 

Estado de São Paulo, até dezembro de 2017, o Estado de São Paulo contava 

com 168 unidades prisionais, assim divididas pelas coordenadorias: 

Tabela 6: Quantidade de unidades prisionais por Coordenadorias 

Coordenadorias 
Quantidade de Unidades 

Prisionais 

Coordenadoria da Região Metropolitana 28 

Coordenadoria do Vale do Paraíba e Litoral 18 

Coordenadoria da Região Noroeste 42 

Coordenadoria da Região Central 38 

Coordenadoria da Região Oeste 39 

Coordenadoria de Saúde 03 
Fonte: SAP, 2017. 

A partir desta divisão, encontramos em dezembro de 2017, o seguinte 

panorama em relação à oferta de educação formal. 

Tabela 7: População prisional e número de matrículas por ciclos de 
aprendizagem 

Coordenadoria População 
Presos 

Estudando 
Ciclo 1 Ciclo 2 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

COREMETRO 41144 972 241 408 315 8 

CROESTE 57536 4061 688 1781 1589 3 

NOROESTE 52851 4680 736 2162 1770 12 

CENTRAL 46974 3620 682 1539 1396 3 

COREVALI 26630 1481 218 634 616 19 

SAUDE 733 74 39 23 12 0 

TOTAL 225868 14894 2604 6547 5698 45 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Para compreensão do objetivo da pesquisa, a dimensão do problema, 

pareceu importante apresentar, neste ponto, de forma mais detalhada, um 

panorama da oferta da educação prisional, formal, nas unidades prisionais do 

Estado de São Paulo, seguindo a divisão das Coordenadorias Regionais da 

Secretaria de Administração Penitenciária, indicando a população de cada 

unidade prisional e as matrículas efetivas no Programa de Educação nas 

Prisões, ou seja, o atendimento da educação formal. 

Analisando, mais detalhadamente cada coordenadoria, encontramos o 

seguinte cenário: 

a) Coordenadoria da Região Central 

Tabela 8: Coordenadoria da Região Central - população e matrícula 

Unidades Prisionais 
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Penitenciária Feminina de Campinas 549 19 7 12 0 0 

Penitenciária Feminina de Mogi das 
Cruzes 

914 117 11 61 45 0 

Penitenciária Feminina de Votorantim 619 50 0 29 21 0 

Penitenciária de Casa Branca 1796 160 35 68 57 0 

Penitenciária de Capela do Alto 1857 90 28 31 31 0 

Penitenciária 1 de Guareí 1843 81 12 47 22 0 

Penitenciária 2 de Guareí 2215 100 20 40 40 0 

Penitenciária 2 de Hortolândia 1825 84 43 29 42 0 

Penitenciária 3 de Hortolândia 1521 85 25 32 28 0 

Penitenciária de Iperó 3030 232 44 90 98 0 

Penitenciária 1 de Itapetininga 2018 138 9 77 52 0 

Penitenciária 2 de Itapetininga 2039 178 13 81 84 0 

Penitenciária 1 de Itirapina 984 135 28 67 39 1 

Penitenciária 2 de Itirapina 2474 151 40 60 51 0 

Penitenciária de Mairinque 1435 113 9 51 53 0 

Penitenciária de Piracicaba 1809 80 20 40 20 0 

Penitenciária 1 de Sorocaba 1131 219 47 90 81 1 

Penitenciária 2 de Sorocaba 2270 186 73 76 37 0 

Centro de Detenção Provisória de 
Americana 

916 5 5 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de 
Campinas 

1316 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Capela 
do Alto 

1082 42 9 20 13 0 

Centro de Detenção Provisória de 
Hortolândia 

1322 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Jundiaí 1298 10 10 0 0 0 
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Unidades Prisionais 
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Centro de Detenção Provisória de 
Piracicaba 

1153 17 4 7 6 0 

Centro de Detenção Provisória de 
Sorocaba 

954 0 0 0 0 0 

Centro de Progressão Penitenciária de 
Campinas 

2841 237 66 80 91 0 

Centro de Progressão Penitenciária de 
Hortolândia 

1910 129 19 51 58 1 

Centro de Progressão Penitenciária de 
Porto Feliz 

1860 226 35 105 86 0 

Centro de Ressocialização de Atibaia 151 48 1 16 31 0 

Centro de Ressocialização de Bragança 
Paulista 

265 78 11 24 43 0 

Centro de Ressocialização de Itapetininga 244 41 1 15 25 0 

Centro de Ressocialização de Moococa 213 180 28 66 86 0 

Centro de Ressocialização de Mogi Mirim 204 41 3 18 20 0 

Centro de Ressocialização Feminino de 
Piracicaba 

149 30 5 15 10 0 

Centro de Ressocialização Feminino de 
Rio Claro 

118 51 11 23 17 0 

Centro de Ressocialização de Rio Claro 231 141 31 51 59 0 

Centro de Ressocialização de Sumaré 227 74 4 43 27 0 

Total 46974 3620 682 1539 1396 3 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

b) Coordenadoria da Região Metropolitana 

Tabela 9: Coordenadoria da Região Metropolitana - população e matrícula 

Unidades Prisionais 
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Penitenciária Feminina de Sant’Ana 2236 57 15 27 15 0 

Penitenciária Feminina da Capital 596 51 6 22 23 0 

Penitenciária de Parelheiros 1831 88 10 34 44 0 

Penitenciária 1 de Guarulhos – Semiaberto 371 13 2 4 7 0 

Penitenciária 1 de Guarulhos 2343 268 93 91 84 0 

Penitenciária 2 de Guarulhos 1531 31 31 0 0 0 

Penitenciária 1 de Franco da Rocha – semiaberto 280 0 0 0 0 0 

Penitenciária 1 de Franco da Rocha 1939 0 0 0 0 0 

Penitenciária 2 de Franco da Rocha 1923 151 19 79 53 0 

Penitenciária 3 de Franco da Rocha 1781 68 12 56 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Franco da 
Rocha 

1036 0 0 0 0 0 
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Centro de Detenção Provisória de Diadema 1322 31 3 10 18 0 

Centro de Detenção Provisória de Mauá 1356 19 6 8 5 0 

Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 2 1201 35 15 20 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 3 1593 24 0 15 9 0 

Centro de Detenção Provisória 1 do Belém – 
semiaberto 

407 35 11 14 8 2 

Centro de Detenção Provisória 1 do Belém 1465 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória 2 do Belém – 
semiaberto 

361 51 14 19 18 0 

Centro de Detenção Provisória do Belém 1362 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Santo André 1307 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória 2 de Osasco 1000 0 0 0 0 0 

Centro de Progressão Penitenciária do Butantã 1069 0 0 0 0 1 

Centro de Progressão Penitenciária de São Miguel 
Paulista 

1446 10 0 0 8 2 

Centro de Progressão Penitenciária de Franco da 
Rocha 

2297 39 4 9 23 3 

Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da 
Serra 

1473 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Guarulhos 2 1558 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de São Bernardo 
do Campo 

1514 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Osasco 1 1000 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Vila 
Independência 

1504 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Guarulhos 1 1559 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 1 1391 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Pinheiros 4 392 0 0 0 0 0 

Total 41144 972 241 408 315 8 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

c) Coordenadoria da Região do Vale do Paraíba e Litoral 

Tabela 10: Coordenadoria da Região do Vale do Paraíba e Litoral – população e 
matrícula 
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Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba 1211 128 15 48 65 0 

Centro de Detenção Provisória de Mogi das Cruzes 1741 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória da Praia Grande 1262 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de São Vicente 1782 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de São José dos 
Campos 

1224 0 0 0 0 0 
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Centro de Detenção Provisória de Suzano 1545 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Taubaté 1661 18 5 9 4 0 

Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá 2934 159 29 88 78 0 

Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé 2478 231 25 99 101 0 

Centro de Ressocialização Feminino de São José 
dos Campos 

105 21 4 9 8 0 

Centro de Ressocialização Feminino de São José 
dos Campos – Semiaberto 

83 5 2 1 2 0 

Penitenciária Feminina 1 de Tremembé 266 55 17 19 19 0 

Penitenciária Feminina 1 de Tremembé – 
semiaberto 

69 14 0 8 6 0 

Penitenciária Feminina 2 de Tremembé 745 152 36 61 55 0 

Penitenciária Feminina 2 de Tremembé – 
semiaberto 

174 18 3 5 10 0 

Penitenciária 1 de Potim 1712 130 18 69 43 0 

Penitenciária 2 de Potim 1879 106 8 55 43 0 

Penitenciária 2 de Potim Semiaberto 307 0 0 0 0 0 

Penitenciária 1 de São Vicente 717 58 9 27 22 0 

Penitenciária 1 de São Vicente – semiaberto 324 23 12 11 0 0 

Penitenciária 2 de São Vicente 1385 99 21 42 36 0 

Penitenciária 1 de Tremembé 1880 164 14 67 83 0 

Penitenciária 1 de Tremembé – semiaberto 338 24 0 7 17 0 

Penitenciária 2 de Tremembé 333 26 0 9 17 0 

Penitenciária 2 de Tremembé – semiaberto 150 20 0 0 7 13 

Total 26630 1487 218 634 616 19 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

d) Coordenadoria da Região Noroeste 

Tabela 11: Coordenadoria da Região Noroeste – população e matrícula 

Unidades Prisionais 

P
o

p
u

la
ç

ã
o

 

P
re

s
o

s
 

E
s

tu
d

a
n

d
o

 

C
ic

lo
 1

 

C
ic

lo
 2

 

E
n

s
in

o
 

M
é

d
io

 

S
u

p
e

ri
o

r 

Penitenciária de Franca 1785 100 16 51 33 0 

Centro de Detenção Provisória de Bauru 1286 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Cerqueira 
Cesar 

995 76 14 31 31 0 

Centro de Detenção Provisória de Itatinga 476 32 0 13 19 0 

Centro de Detenção Provisória de Pontal 1001 81 6 43 32 0 

Centro de Detenção Provisória de Ribeirão 
Preto 

867 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Serra Azul 279 42 11 8 23 0 

Centro de Detenção Provisória de Taiuva 1187 187 33 66 88 0 

Centro de Progressão Penitenciaria 1 de 2414 186 24 99 60 3 
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Bauru 

Centro de Progressão Penitenciária 2 de 
Bauru 

2358 172 18 77 76 1 

Centro de Progressão Penitenciária 3 de 
Bauru 

509 0 0 0 0 0 

Centro de Progressão Penitenciária de 
Jardinópolis 

1316 96 9 34 51 0 

Centro de Ressocialização Feminino de 
Araraquara 

95 50 6 18 25 1 

Centro de Ressocialização de Araraquara 218 57 7 20 30 0 

Centro de Ressocialização de Avaré 221 110 26 36 48 0 

Centro de Ressocialização de Jaú 217 79 0 40 38 1 

Centro de Ressocialização de Lins 212 85 22 29 34 0 

Centro de Ressocialização de Marília 210 37 2 19 16 0 

Centro de Ressocialização de Ourinhos 130 77 10 41 26 0 

Penitenciária de Álvaro de Carvalho 1480 232 14 106 112 0 

Penitenciária de Álvaro de Carvalho – 
semiaberto 

192 22 0 22 0 0 

Penitenciária de Araraquara 937 96 7 53 36 0 

Penitenciária de Araraquara – semiaberto 524 0 0 0 0 0 

Penitenciária de Avanhandava 1493 82 10 41 31 0 

Penitenciária 1 de Avaré 466 0 0 0 0 0 

Penitenciária 2 de Avaré 1430 188 16 108 64 0 

Penitenciária 1 de Balbinos 1897 91 17 46 28 0 

Penitenciária 2 de Balbinos 1946 132 27 59 46 0 

Penitenciária de Bernardino de Campos 1858 105 14 47 44 0 

Penitenciária de Cerqueira Cesar 1898 171 29 75 67 0 

Penitenciária de Getulina 2002 183 27 98 58 0 

Penitenciária de Iaras 2014 173 75 60 38 0 

Penitenciária de Iaras – semiaberto 553 63 17 31 15 0 

Penitenciária de Itaí 1124 84 50 34 0 0 

Penitenciária de Itaí – semiaberto 217 24 15 9 0 0 

Penitenciária de Marília 1008 101 9 49 43 0 

Penitenciária de Marília – semiaberto 588 41 0 20 21 0 

Penitenciária Feminina de Pirajuí 1030 166 14 68 84 0 

Penitenciária Feminina de Pirajuí – 
semiaberto 

227 22 0 14 8 0 

Penitenciária 1 de Pirajuí 1415 177 34 32 51 0 

Penitenciária 2 de Pirajuí 2266 150 16 78 56 0 

Penitenciária 1 de Reginópolis 922 116 7 51 58 0 

Penitenciária 2 de Reginópolis 1582 190 14 105 71 0 

Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto 330 57 18 19 20 0 

Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto – 
semiaberto 

105 38 0 19 19 0 

Penitenciária de Ribeirão Preto 1938 128 25 55 48 0 

Penitenciária de Ribeirão Preto – semiaberto 138 0 0 0 0 0 

Penitenciária 1 de Serra Azul 1943 129 26 63 38 2 

Penitenciária 2 de Serra Azul 1685 124 36 49 37 2 

Penitenciária de Taquarituba 1867 128 15 66 47 0 
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Total 52851 4680 736 2162 1770 12 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

e) Coordenadoria da Região Oeste 

Tabela 12: Coordenadoria da Região Oeste – população e matrícula 
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Penitenciária de Andradina 1999 215 64 82 69 0 

Penitenciária de Assis 1576 286 63 122 101 0 

Penitenciária de Dracena 1451 123 23 67 33 0 

Penitenciária de Florida Paulista 1798 172 20 86 66 0 

Penitenciária de Florínia 758 0 0 0 0 0 

Penitenciária de Irapuru 2048 103 15 48 40 0 

Penitenciária de Junqueirópolis 2059 119 12 60 47 0 

Penitenciária 1 de Lavínia 2026 96 15 30 51 0 

Penitenciária 2 de Lavínia 2096 70 16 31 23 0 

Penitenciária 3 de Lavínia 2052 72 11 35 26 0 

Penitenciária de Lucélia 1919 83 13 30 40 0 

Penitenciária de Lucélia – semiaberto 121 20 12 8 0 0 

Penitenciária de Marabá Paulista 1643 135 15 55 66 0 

Penitenciária de Martinópolis 2042 201 55 71 75 0 

Penitenciária de Mirandópolis 1 – semiaberto 677 38 0 18 20 0 

Penitenciária de Mirandópolis 2 2362 122 33 42 47 0 

Penitenciária de Osvaldo Cruz 1283 168 5 90 73 0 

Penitenciária de Pacaembu 1830 151 28 80 43 0 

Penitenciária de Paraguaçu Paulista 1431 60 23 21 16 0 

Penitenciária de Pracinha 1032 94 9 47 38 0 

Penitenciária de Presidente Bernardes 2103 119 11 57 51 0 

Penitenciária de Presidente Bernardes – 
semiaberto 

200 0 0 0 0 0 

Penitenciária de Presidente Prudente 908 151 33 77 41 0 

Penitenciária de Presidente Prudente – 
semiaberta 

515 0 0 0 0 0 

Penitenciária de Presidente Venceslau 747 22 04 11 7 0 

Penitenciária 2 de Presidente Venceslau 801 0 0 0 0 0 

Penitenciária de Riolândia 1897 97 17 47 33 0 

Penitenciária de Tupi Paulista 1840 76 23 40 13 0 

Penitenciária Feminina de Tupi Paulista 1169 256 32 113 111 0 

Penitenciária Feminina de Tupi Paulista – 
semiaberto 

137 0 0 0 0 0 

Penitenciária de Valparaíso 2131 139 26 66 47 0 
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Centro de Detenção Provisória de Caiuá 993 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Icem 1008 0 0 0 0 0 

Centro de Detenção Provisória de Riolândia 1013 31 9 13 9 0 

Centro de Detenção Provisória de São José 
do Rio Preto 

1021 0 0 0 0 0 

Centro de Ressocialização de Araçatuba 225 99 4 36 59 0 

Centro de Ressocialização de Birigui 257 87 16 41 30 0 

Centro de Ressocialização de Presidente 
Prudente 

207 61 10 17 34 0 

Centro de Ressocialização Feminino de São 
José do Rio Preto 

203 141 13 57 71 0 

Centro de Ressocialização de Presidente 
Bernardes 

70 0 0 0 0 0 

Centro de Ressocialização Feminino de 
Presidente Bernardes 

0 0 0 0 0 0 

Centro de Progressão Penitenciária de 
Pacaembu 

1694 33 0 13 20 0 

Centro de Progressão Penitenciária de São 
José do Rio Preto 

1874 198 24 92 79 3 

Centro de Progressão Penitenciária de 
Valparaíso 

1818 71 12 27 32 0 

Total 57536 4061 688 1781 1589 3 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

f) Coordenadoria de Saúde 

Tabela 13: Coordenadoria de Saúde – População e Matrícula 

Unidades Prisionais 
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Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
1 de Franco da Rocha 

275 37 20 10 17 0 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
2 de Franco da Rocha 

206 19 13 06 0 0 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 
de Taubaté 

252 18 6 7 5 0 

Total 733 74 39 23 22 0 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

A partir desses dados, se a educação é um direito, porque não foi 

possível ampliar o acesso aos presos? Diante de um número tão baixo de 
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atendimento, percentualmente a população total, buscamos compreender o 

que impede a mudança desse cenário. 

Se os números demonstram uma realidade com índices negativos, ouvir 

aqueles que participam dos programas, sejam educadores e alunos, tornou-se 

uma opção para elucidar essas e outras questões, além das análises dos 

dados quantitativos oficiais.  

No intuito de desvelar os limites institucionais para a oferta de ações 

educativas nas prisões, nos servimos da teoria exposta por Scarfó (2011), pois 

consideramos que além da garantia da oferta educacional, precisamos garantir 

também a qualidade das práticas educativas atualmente em curso no sistema 

prisional paulista. 

Quando discutimos os limites institucionais, defendemos que sendo a 

prisão e a escola instituições com naturezas diferentes, apresentam limites no 

que confere a oferta de educação. 

“Pouco se discute, por exemplo, sobre a violência institucional 

carcerária, entre outras questões que tornam as condições de 
vida dignas. Menos ainda se questiona o modo pelo qual se 
restringe o acesso ao exercício à educação, junto com outros 
direitos humanos, das pessoas ali encarceradas, cujo único 
castigo deveria radicar na privação de sua liberdade” 
(SCARFÓ, 2011, p. 150). 

Por isso, continuando seu raciocínio, afirma que “é necessário 

compreender que se trata da análise de práticas educativas no contexto de 

aprisionamento, o que não é um dado menor, posto que a consideração dos 

detentos como sujeitos de direitos e não como sujeitos sob tratamento 

carcerário, supõe uma tensão de práticas cotidianas entre duas lógicas e 

campos normativos contrapostos” (SCARFÓ et al, 2016, p. 151). 

Desta forma, podemos afirmar que “a primeira consideração evidencia 

que a educação na prisão é mais que um dispositivo de tratamento, é mais que 

uma ação terapêutica. Constitui-se como um direito humano que, por sua 

potencialidade, tem um impacto favorável sobre a melhoria da qualidade de 

vida dos(as) detentos(as) não somente enquanto dura seu aprisionamento, 
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mas também na sua volta à sociedade e ao exercício de maiores e melhores 

direitos”. (SCARFÓ et al, 2016, p.151) 

Pois bem, se a educação é tão importante, por que não conseguimos 

garantir e ampliar esse direito? Por que não possibilitamos o acesso a mais 

pessoas em situação de privação de liberdade às práticas educacionais? Quais 

são os impedimentos? 

A partir deste desconforto, procuramos analisar a realidade do sistema prisional 

do Estado de São Paulo, procurando algumas respostas. 

Para a elucidação dessas questões, decidimos realizar uma pesquisa de 

cunho etnográfico. Essa opção, a escolha por essa metodologia qualitativa, 

deu-se porque consideramos que “a abordagem qualitativa parte do 

fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, 

uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável 

entro o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 2017 p. 98). 

Desta forma, através da experiência e da vivência nesse universo, 

consideramos que a opção por essa metodologia possibilitaria melhores 

condições e a obtenção de dados importantes para interpretar essa realidade, 

e a aproximação com os diversos sujeitos que fazem parte das práticas 

educativas, a partir da relação entre prisão e escola, entre punição e educação. 

O pesquisador ao decidir por essa metodologia assumiu outra postura 

frente ao objeto delimitado para o estudo. Ao querer interpretar esse universo, 

a partir do uso de metodologias qualitativas, têm que abandonar os 

“preconceitos, predisposições para assumir uma atitude aberta a todas as 

manifestações que observa, sem adiantar explicações, nem conduzir-se pelas 

aparências imediatas a fim de alcançar uma compreensão global dos 

fenômenos” (CHIZZOTTI, 2017 p. 101). 

Desta forma, iniciou-se um exercício constante procurando separar, em 

cada ação, em cada momento, a figura do pesquisador da figura do servidor, 

que atua diretamente nos Programas descritos nessa pesquisa.  
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Por um lado, não se apresentar como um funcionário foi importante para 

obter informações que possivelmente não seriam reveladas em uma relação de 

hierarquia. 

Basta me dizer o que quer ver, e nós arranjamos. (...) Quando 
quiser descobrir a filosofia de vida deles, começo uma 
discussão e consigo pra você. Se quiser alguma outra coisa, 
monto a cena pra você. Simplesmente me diga o que quer e 
consigo tudo pra você, a história inteira (WHYTE, 2005 p. 294). 

Como correríamos o risco de encontrar um cenário previamente 

preparado, com tudo organizado, em perfeita ordem de funcionamento, sem 

reclamações.  

Por outro, atuar diretamente nos Programas e ações investigadas, nos 

permitiu a possibilidade de estar num lugar privilegiado para o desvelamento 

das relações estabelecidas entre educação e prisão, de fazer incursões nos 

espaços educativos, de observar a rotina do dia a dia da prisão. 

A pesquisa não pode ser o produto de um observador postado 
fora das significações que os indivíduos atribuem aos seus 
atos, deve, pelo contrário, ser o desvelamento do sentido social 
que os indivíduos constroem em suas interações cotidianas 
(CHIZZOTTI, 2017 p. 98). 

Além disso, podemos também afirmar que o pesquisador é um ativo 

descobridor do significado das ações e das relações que ocultam nas 

estruturas sociais (CHIOZZOTTI, 2017 p. 100). 

Caberá ao pesquisador, a partir desse paradigma de pesquisa, 

mergulhar no contexto em que estará realizando a investigação, participar de 

forma ativa. 

Por isso, a experiência acumulada a partir da vivência em contextos de 

privação de liberdade, possibilitou a aproximação a inúmeras situações e 

informações que contribuíram para que possamos apontar informações que 

demonstram os limites institucionais para a oferta de práticas educativas nas 

prisões. 

O pesquisador não se transforma em mero relator passivo: sua 
imersão no cotidiano, a familiaridade com os acontecimentos 
diários e a percepção das concepções que embasam práticas e 
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costumes supõe que os sujeitos das pesquisas têm 
representações parciais e incompletas, mas construídas com 
relativa coerência em relação à sua visão e a sua experiência 
(CHIZZOTTI, 2017 p. 102). 

Como afirmado anteriormente, desde o momento do início dessa 

pesquisa, um desconforto muito grande nos acompanhava. Um desconforto em 

relação a oferta e da qualidade das práticas educativas desenvolvidas nas 

prisões do Estado de São Paulo. Por uma lado, queríamos compreender de 

forma mais clara o porquê de um número tão baixo de atendimento, por outro, 

gostaríamos de questionar a forma e o modelo do que era ofertado, uma vez 

que a partir de observações preliminares, notamos que a educação formal, a 

elevação de escolaridade, estava sendo definida como prioridade, frente a 

outras práticas educativas tão importantes e relevantes, além de observarmos 

que os conteúdos e a metodologia desenvolvida não condiziam com uma 

educação voltada para jovens e adultos. 

Porém, investigando a literatura específica, observando e participando 

de forma ativa no dia a dia da prisão, fomos refinando nossas hipóteses, 

alterando nosso foco, prestando atenção em elementos que até o momento 

não considerávamos importante. 

Esse movimento de construção e desconstrução, é parte integrante da 

pesquisa qualitativa. 

Como demonstrou Chizzotti, o problema, na pesquisa qualitativa, não é 

uma definição apriorística, fruto de um distanciamento que o pesquisador se 

impõe para extrair as leis constantes que o explicam e cuja frequência e 

regularidade pode-se comprovar pela observação direta e pela verificação 

experimental (2017, p.100). 

A partir da pesquisa qualitativa  

O problema decorre, antes de tudo, de um processo indutivo 
que se vai definindo e se delimitando na exploração dos 
contextos ecológico e social, onde se realiza a pesquisa; da 
observação reiterada e participante do objeto pesquisado, e 
dos contatos duradouros com informantes que conhecem esse 
objeto e emitem juízo sobre eles (CHIZZOTT, 2017, p. 101). 
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Posto isto, decidimos colher dados, além da análise de documentos, 

com os “informantes” que atuam diretamente no contexto pesquisado, ou seja, 

educadores, presos e agentes de segurança que trabalham exclusivamente no 

pavilhão de educação. Pois, são eles que “têm um conhecimento prático, de 

senso comum, e representações relativamente elaboradas que formam uma 

concepção de vida e orientam as suas ações individuais” (CHIZZOTTI, 2017, p. 

103). 

Serão os sujeitos da pesquisa os responsáveis por indicar os problemas, 

analisam-nos, discriminam as necessidades prioritárias e propõem as ações 

mais eficazes (CHIZZOTTI, 2017 p. 104). 

Desta forma, entre o pesquisador e o pesquisado, cria-se uma relação 

dinâmica. 

Esta relação viva e participante é indispensável para se 
aprender os vínculos entre as pessoas e os objetos e os 
significados que são construídos pelos sujeitos. O resultado 
final da pesquisa não será fruto de um trabalho meramente 
individual, mas uma tarefa coletiva, gestada em muitas micro 
decisões, que a transformam em uma obra coletiva 
(CHOZZOTTI, 2017:104) 

Participar ativamente desse contexto, no qual a pesquisa foi elaborada, 

possibilitou a coleta e verificação dos dados a partir das situações e relações 

presenciadas, vividas no cotidiano. Pouco a pouco, o contato diário, possibilitou 

o desvelamento das aparências, constatando as contradições, encontrando os 

significados. 

Todos os sujeitos são igualmente dignos de estudo, todos são 
iguais, mas permanecem únicos, e todos os seus pontos de 
vista são relevantes: do culto e do iletrado, do delinquente e do 
seu juiz, dos que fala e dos que se calam, dos normais e dos 
anormais (CHIZZOTTI, 2017 p. 105). 

Em relação as estratégias para a coleta de dados, a partir da opção pelo 

uso da metodologia qualitativa, utilizamos para essa pesquisa algumas 

técnicas que nos ajudaram a compreender o objeto que decidimos estudar. 

Assim, utilizamos da técnica da análise de conteúdos, de entrevistas não 

diretivas e da observação. 
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4.1 A pesquisa em campo 

A partir desses pressupostos todo processo da pesquisa foi realizado 

com a presença ativa e diária do pesquisador. 

A partilha da vida, da vivência cotidiana em contatos diários e 

constantes, as observações, os diálogos em enfrentamentos e conflitos da vida 

e da educação nas prisões deram uma percepção sensível da vida concreta no 

interior das unidades prisionais. 

Como conhecedor sensível desse mundo, outro mundo, após vinte e 

cinco anos de convivência diária, gastando a vida nas prisões do Estado de 

São Paulo, foi possível traduzir no texto um relato das observações e diálogos 

que aconteceram durante todo esse tempo, uma história de tristeza, solidão, 

arrependimento e superação. 

O texto foi construído dentro desse horizonte narrativo, a guisa de 

testemunho. Um gênero de pesquisa que traduz, na narrativa, os conflitos e 

problemas mas, acena, na narrativa, as possibilidades ocultas, as contradições 

que educação, no cotidiano das prisões, e tem a pretensão de contribuir para a 

reconstrução de homens e mulheres presas, com a implementação de políticas 

públicas que respeitem esse contexto. 

A pesquisa apropria-se do testemunho – a narrativa 
testemunhal – a voz de quem fala para um leitor, por meio de 
um texto apoiado na autoridade da experiência pessoal, 
reconhecida pela presença testemunhal nos acontecimentos 
que declara os fatos ou denúncia as condições e injustiças 
(BEVERLEY, 2005). 

O pesquisador que toma distância, porém continua cumplice das 

mazelas, do sofrimento de todos aqueles, homens e mulheres, que se 

encontram em situação de privação de liberdade. 

Como apresentado anteriormente, nosso objetivo principal para a 

elaboração dessa pesquisa era o de elencar os limites institucionais que 

interferem na oferta de práticas educativas nas prisões. 
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Como já indicado, no Estado de São Paulo, encontramos a maior 

população prisional do país, cerca de 32,5% (INFOPEN, dez/2017) e no que 

confere a oferta de práticas educativas, nos deparamos com índices muito 

baixos, números que retratam a precariedade da educação prisional brasileira. 

Segundo o INFOPEN, relatório publicado em dezembro de 2017, no 

primeiro semestre de 2016, tínhamos no país 707.817 pessoas em situação de 

privação de liberdade, considerando homens e mulheres, e 74.540 presos(as) 

estudando, o que representava naquele momento, 10,53% da população 

prisional. 

 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

No estado de São Paulo, no mesmo período, segundo os dados da 

Secretaria de Administração Penitenciária, havia em dezembro de 2016 uma 

população estimada em 230.136 detentos (as) e 13.902 detentos (as) 

estudando, o que correspondia à 6,04% do total da população prisional. 

Gráfico 5: População prisional do Estado de São Paulo e quantidade de presos 
estudando 
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Gráfico 4: População Prisional Nacional e quantidade de presos 
estudando 
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Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

 

Diante desta constatação, fomos a busca de maiores informações, de 

indicadores que pudessem esclarecer o porquê de um número de baixo de 

atendimentos educacionais. Com isso, nosso objetivo era de elencar os limites 

impostos pelas instituições – prisão e escola – no que confere a oferta de 

educação nas prisões do Estado de São Paulo. 

Outro dado que chama a atenção, é de que a maioria da população 

prisional, quando analisado o perfil educacional, são de jovens e adultos que 

não completaram o Ensino Fundamental. Segundo as informações de 

Dezembro de 2017, da população prisional do Estado de São Paulo, 46% não 

tinham o Ensino Fundamental Completo. 
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Gráfico 6: Perfil educacional da população prisional do Estado de São Paulo 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Se considerarmos aqueles que não concluíram o Ensino Médio, os 

números são mais alarmantes, encontramos 192.500 detentos (as) nessa 

condição, o que correspondia na época a 85,22 % da população carcerária. 

Perfil Educacional da população prisional do Estado de São Paulo 

  

2% 

46% 

17% 

20% 

13% 
1% 1% 0% 

ANALFABETO 

FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

FUNDAMENTAL COMPLETO 

MEDIO INCOMPLETO 

MEDIO COMPLETO 

SUPERIOR INCOMPLETO 

SUPERIOR COMPLETO 



165 
 

Tabela 14: Perfil educacional da população prisional do Estado de São Paulo 

ANALFABETO 5241 2,30% 

FUNDAMENTAL INCOMPLETO 104075 46,07% 

FUNDAMENTAL COMPLETO 37091 16,42% 

MEDIO INCOMPLETO 46093 20,40% 

MEDIO COMPLETO 29650 13,20% 

SUPERIOR INCOMPLETO 2252 0,99% 

SUPERIOR COMPLETO 1452 0,64% 

ACIMA DO SUPERIOR 14 0,01% 

Total 225868 100,00% 

Fonte: SAP/dezembro de 2017. 

Os dados da Secretaria demonstravam-se insuficientes para a 

compreensão das questões referentes a oferta e qualidade de educação. 

Sabemos da alta taxa de presos e, por outro lado, temos as informações do 

baixo atendimento educacional. 

Nesse sentido, seria preciso a definição de alguns parâmetros que 

corroborassem para a compreensão desse fato. Seria muito simples, em nosso 

entender, simplesmente afirmar a falta de vagas, a superpopulação, questões 

que afetam diretamente a oferta das práticas educativas nas prisões. Porém, 

só isso não bastava. 

A partir das ideias apresentadas por Scarfó (2011), decidimos adotar as 

características por ele apontadas, para servirem de parâmetro avaliativo. Com 

isto, a partir da ideia de acessibilidade, disponibilidade, adaptabilidade e 

aceitabilidade, procuramos investigar dados que revelassem aspectos que até 

então não tínhamos observado. 

Conforme defende o autor, a partir do tratamento normativo específico 

baseado nas Regras Mínimas para o Tratamento do Delinquente (1955), Os 

Princípios Básicos para o Tratamento do Réu da ONU (1990) podemos afirmar 

que 

Além do exercício real de direito à educação nas prisões, é 
importante refletirmos sobre a qualidade dessa educação. Para 
tanto, mencionamos quatro características fundamentais que 
se constituem, de alguma forma, critérios de qualidade no 
momento de realizarmos uma análise valorativa: a 
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acessibilidade (...), a disponibilidade (...), a adaptabilidade e a 
aceitabilidade. (SCARFÒ, 2011, p. 155). 

Considerando essas quatro características, buscamos interpretar os 

limites institucionais para a oferta de práticas educativas nas prisões do Estado 

de São Paulo, analisando os dados quantitativos e qualitativos para verificar o 

acesso dos presos aos Programas oferecidos, a disponibilidade das ações para 

todos, de forma gratuita e obrigatória, da adaptabilidade das práticas frente a 

diversidade da população carcerária e suas necessidades e por fim da 

aceitabilidade, por parte dos presos, referente às práticas que são ofertadas. 

Partimos, analisando alguns dados quantitativos a partir do que 

consideramos uma categoria para análise, qual seja a acessibilidade. Por que 

uma parte tão pequena da população carcerária tem acesso as práticas 

educativas? Além disto, procuramos também descriminar quais seriam as 

práticas oferecidas, uma vez que uma das hipóteses por nós consideradas 

durante o processo de pesquisa, era a de que as práticas formais eram 

consideradas mais importantes do que as outras práticas consideradas não 

formais. 

Desta forma, procuramos analisar o conjunto de ofertas das práticas 

educativas no Estado de São Paulo, durante todo o ano de 2017.  

Neste primeiro quadro, procuramos levantar o número total de unidades 

prisionais, em efetivo exercício até dezembro de 2017. A partir deste 

levantamento, por Coordenadorias Administrativas, fizemos algumas 

constatações preliminares. 

Das 168 unidades prisionais, 35 não tinham oferta de nenhuma atividade 

educacional. Além disto, podemos verificar que também não utilizavam o 

potencial total de salas de aulas disponíveis e nem mesmo os períodos nos 

quais poderiam ofertar educação. 
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Tabela 15: Coordenadorias e dificuldades na oferta de educação 

Coordenadorias 
Número de 
unidades 

Unidades que 
não ofertam 

educação 

Unidades que 
não utilizam 

todas as salas 

Unidades que 
não utilizam 

todos os 
períodos 

COREMETRO 28 13 5 4 

CENTRAL 38 3 15 22 

NOROESTE 42 4 14 11 

OESTE 39 9 14 8 

COREVALI 18 6 7 5 

SAÚDE 3 0 0 0 

TOTAL 168 35 55 50 

Fonte: SAP, Dezembro de 2017. 

Gráfico 7: Coordenadorias e dificuldade na oferta de educação 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Na tentativa de compreensão desses dados, podemos verificar que as 

unidades que não ofertam educação, 35 unidades, não o fazem pelo tipo de 

regime prisional que as caracteriza. São unidades definidas como Centros de 

Detenção Provisória, que como apontamos anteriormente, não possuem 

estrutura física para a oferta de educação. Outras, possuem regimes 

disciplinares diferenciados, nos quais a oferta de educação também não existe.  

Em relação as unidades que não utilizam todas as sala, encontramos 

algumas explicações. Primeiro, não há professores contratados para 

lecionarem nessas salas. Segundo, como as atividades não formais são 
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desenvolvidas no mesmo espaço escolar, localizado nas prisões, muitas salas 

são exclusivas para essa modalidade de educação, por isso, quando 

analisamos somente os dados da educação formal, aparecem espaços que 

não são utilizados, ociosos. E por fim, em relação aos períodos, notamos que 

tanto a falta de professores como de funcionários, impedem que sejam 

utilizados, em diversas unidades todos os períodos destinados as práticas 

educativas, conforme a rotina das unidades. 

Percebe-se que, embora haja procedimentos formais a 
nortearem as decisões dos dirigentes das unidades prisionais, 
como a legislação referente à oferta de educação nas prisões, 
as resoluções e portarias da Secretaria de Administração 
Penitenciária e da FUNAP, em cada unidade prisional há 
dinâmicas específicas que, no entanto, convergem para a 
primazia da contenção (MELO 2014, p. 124). 

Muitas unidades prisionais, concentram a atividade educacional em um 

único período deixando, os espaços educativos ociosos durante o resto do dia. 

Cabe ressaltar que desde a implantação do PEP, as unidades de Regime 

Fechado e os Centros de Detenção Provisória que possuem estrutura 

educacional deveriam ofertar as práticas educativas nos períodos da manhã e 

tarde. As unidades com Regime Semiaberto, e os Centro de Ressocialização, 

deveriam ofertar as práticas educativas nos período da manhã, tarde e noite.  

Procuramos também compreender como estava a oferta de educação, 

uma vez que sendo a baixa escolaridade dos alunos uma característica da 

população carcerária, precisávamos conhecer como estavam sendo atendidos. 

Tabela 16: Coordenadorias e quantidade de presos estudando 

Coordenadoria População 
Presos 

Ciclo 1 Ciclo 2 
Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior Estudando 

COREMETRO 41144 972 241 408 315 8 

CROESTE 57536 4061 688 1781 1589 3 

NOROESTE 52851 4680 736 2162 1770 12 

CENTRAL 46974 3620 682 1539 1396 3 

COREVALI 26630 1481 218 634 616 19 

SAUDE 733 74 39 23 12 0 

TOTAL 225868 14894 2604 6547 5698 45 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Esse quadro apresenta a distribuição por Ciclos. No Ciclo 1, 

encontramos os presos analfabetos e aqueles que estão nos anos iniciais do 

ensino fundamental, no Ciclo 2 os alunos dos anos Finais e fica evidente a 

oferta de Ensino Médio e Superior. Notamos que a oferta para o Ensino 

Fundamental é muito baixa, relativamente com o total da população. 

Como apontamos anteriormente, fizemos também um levantamento para 

descobrir as deficiências tanto em relação as salas de aulas 

disponíveis/ociosas, como a necessidade de contratação de docentes. 

Os números encontrados demonstram que para o pleno funcionamento 

das salas utilizadas, em dezembro de 2017 eram necessários a contratação de 

27 docentes. Por outro lado, naquele momento encontramos 155 salas que não 

estavam sendo utilizadas, ao menos para a oferta de educação formal. 

Tabela 17: Coordenadorias, salas de aula e número de professores(as) 

 
Salas 

Existentes 
Salas 

Utilizadas 
Docentes 

Docentes 
Faltantes 

Coremetro 65 51 121 0 

Croeste 196 152 284 1 

Noroeste 203 161 381 9 

Central 177 136 300 12 

Corevali 76 63 165 3 

Saúde 8 7 20 2 

Total 725 570 1271 27 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Gráfico 8: Espaços escolares e docentes 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

A partir dos dados, notamos também a existência de um número 

significativo de salas e períodos ociosos. Desta forma, a otimização dos 

espaços e dos períodos letivos, elevaria significativamente a oferta de vagas na 

educação formal. 

Feito esses levantamentos preliminares, a partir do contato com os 

alunos e professores, ficamos inquietos com outra informação revelada, que 

dizia respeito as matriculas realizadas. Frente a esse dado, fizemos também 

um levantamento das matriculas realizadas na educação formal, mês a mês, 

por coordenadorias e o geral do estado. 

No quadro a seguir, temos a quantidade de matrículas, para educação 

formal, realizadas nas unidades da Coordenadoria da Região Metropolitana -

COREMETRO, durante o ano de 2017. 
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Tabela 18: Coordenadoria da Região Metropolitana e atendimento educacional 

  COREMETRO 

  Alunos Matrículas 

Janeiro 0 925 

Fevereiro 1316 816 

Março 1532 487 

Abril 1519 126 

Maio 1441 193 

Junho 1317 62 

Julho 1587 1301 

Agosto 1648 336 

Setembro 1469 299 

Outubro 1372 203 

Novembro 1239 71 

Dezembro 972 0 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Gráfico 9: Coordenadoria da Região Metropolitana: Atendimento e Matrículas 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

A seguir, apresentamos as matrículas realizadas na Coordenadoria da 

Região Oeste – CROESTE, referente a educação formal, durante o ano de 

2017. 
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Tabela 19: Coordenadoria da Região Oeste e Atendimento Educacional 

  CROESTE 

  Alunos Matrículas 

Janeiro 0 2266 

Fevereiro 4860 1752 

Março 4927 1188 

Abril 4783 999 

Maio 4703 970 

Junho 4496 324 

Julho 4446 4463 

Agosto 4707 746 

Setembro 4543 456 

Outubro 4611 514 

Novembro 4315 274 

Dezembro 4061 12 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 10: Coordenadoria da Região Oeste: atendimento e matrículas 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Apresentamos, as matrículas para educação formal realizadas nas 

unidades da região noroeste do Estado. 
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Tabela 20: Coordenadoria da Região Noroeste: atendimento educacional 

  NOROESTE 

  Alunos Matrículas 

Janeiro 5 4317 

Fevereiro 4825 1373 

Março 4775 965 

Abril 5292 1050 

Maio 5304 931 

Junho 5056 309 

Julho 4832 4931 

Agosto 5144 1286 

Setembro 5454 834 

Outubro 5202 949 

Novembro 4982 466 

Dezembro 4680 2 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 11: Coordenadoria da Região Noroeste: atendimento e matrícula 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Em seguida, podemos observas as matrículas realizadas nas unidades 

da coordenadoria das unidades da Região Central do Estado de São Paulo. 
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Tabela 21: Coordenadoria da Região Oeste: atendimento educacional 

  CENTRAL 

  Alunos Matrículas 

Janeiro 0 2745 

Fevereiro 3786 2488 

Março 3817 546 

Abril 3735 396 

Maio 3778 503 

Junho 3493 405 

Julho 3890 3900 

Agosto 4122 1750 

Setembro 4139 519 

Outubro 3924 1496 

Novembro 3906 399 

Dezembro 3620 21 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Gráfico 12: Coordenadoria da Região Central: atendimento e matrícula 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Em seguida, temos a quantidade de matrículas realizadas nas unidades 

da Coordenadoria do Vale do Paraíba e Litoral – COREVALI. 
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Tabela 22: Coordenadoria da Região do Vale do Paraíba e Litoral: atendimento 
Educacional 

  COREVALI 

  Alunos Matrículas 

Janeiro 0 848 

Fevereiro 1796 1041 

Março 1777 439 

Abril 1721 294 

Maio 1768 222 

Junho 1598 100 

Julho 1637 1054 

Agosto 1812 424 

Setembro 1751 274 

Outubro 1611 212 

Novembro 1512 52 

Dezembro 1487 17 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Gráfico 13: Coordenadoria da Região do Vale do Paraíba e Litoral: Atendimento e 
matrícula 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Por fim, o total de matrículas realizadas nas unidades da Coordenadoria 

de Saúde, durante o ano de 2017. 
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Tabela 23: Coordenadoria de Saúde: atendimento educacional 

  SAÚDE 

  Alunos Matrículas 

Janeiro 0 0 

Fevereiro 95 95 

Março 91 91 

Abril 98 98 

Maio 97 97 

Junho 94 1 

Julho 77 0 

Agosto 89 69 

Setembro 82 66 

Outubro 87 70 

Novembro 76 0 

Dezembro 74 0 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 14: Coordenadoria de Saúde: Atendimento e Matrícula 

 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Para que possamos ter uma visão panorâmica, no quadro a seguir, 

apresentamos os dados referentes ao ano de 2017, mês a mês, de cada 

coordenadoria, com uma coluna indicando os alunos regularmente 

matriculados (Alunos) e, outra coluna, com as matrículas realizadas nos mês 

(Matrículas). 
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Tabela 24: Coordenadorias: atendimento e matrículas 

MÊS 

COORDENADORIAS 

COREMETRO CROESTE NOROESTE CENTRAL COREVALI SAÚDE 

A
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n
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at
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cu
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Janeiro 0 925 0 2266 5 4317 0 2745 0 848 0 0 

Fevereiro 1316 816 4860 1752 4825 1373 3786 2488 1796 1041 95 95 

Março 1532 487 4927 1188 4775 965 3817 546 1777 439 91 91 

Abril 1519 126 4783 999 5292 1050 3735 396 1721 294 98 98 

Maio 1441 193 4703 970 5304 931 3778 503 1768 222 97 97 

Junho 1317 62 4496 324 5056 309 3493 405 1598 100 94 1 

Julho 1587 1301 4446 4463 4832 4931 3890 3900 1637 1054 77 0 

Agosto 1648 336 4707 746 5144 1286 4122 1750 1812 424 89 69 

Setembro 1469 299 4543 456 5454 834 4139 519 1751 274 82 66 

Outubro 1372 203 4611 514 5202 949 3924 1496 1611 212 87 70 

Novembro 1239 71 4315 274 4982 466 3906 399 1512 52 76 0 

Dezembro 972 0 4061 12 4680 2 3620 21 1487 17 74 0 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

A partir do momento da elaboração desse levantamento, descobrimos 

informações relevantes. Quando analisamos mês a mês, fica evidente a 

quantidade de matrículas realizadas. Porém, o acréscimo de alunos não altera 

substancialmente o número de alunos estudando. Logo, deduzimos que 

mensalmente há uma alta taxa de evasão, que não são registradas. Não há um 

controle, nem justificativas para a exclusão ou evasão dos alunos. 

Além disso, percebemos também que nos meses de junho e dezembro o 

número de matrículas decresce. Ora, por ser considerado final de semestre, a 

unidades evitam matricular novos alunos, mesmo tendo o PEP a prerrogativa 

das matrículas acontecerem em todos os períodos. 

Conforme descrito no Documento Orientador nº 01, de janeiro de 2016, 

qualquer aluno da rede estadual deve ser matriculado e atendido no seu direito 

a educação em qualquer época do ano (...) sem a imposição de qualquer forma 

de embaraço, preconceito ou discriminação (...) a matrícula deve ser efetivada 

sempre que houver demanda por matrículas de alunos em situação de privação 

de liberdade e a qualquer tempo ao longo no ano (p.19). 



178 
 

Também, nos meses de janeiro e julho, respectivamente férias dos 

professores e recesso escolar, temos a interrupção das atividades no primeiro 

mês e a redução de dias letivos no segundo mês, o que diminui o tempo 

disponível para a oferta de educação. 

Conforme apontamos inúmeras vezes, no decorrer dessa pesquisa, a 

partir de 2013, a educação formal passou a ser parâmetro para medir a oferta 

de educação no Estado de São Paulo, em detrimento de outras ações. 

Como defendemos, consideramos um erro valorizar um tipo de prática 

quando sabemos que não existe uma única maneira de oferecer práticas 

educativas, que o caminho da aprendizagem se dá por formas diferentes. 

Assim, procuramos também levantar os dados das práticas não formais, 

consideradas como complementares a educação formal e aquelas que 

englobam a qualificação profissional.  

Conforme também já apontado, essas práticas são ofertadas pelo 

Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania – PET, “De olho no 

futuro”, criado e implantado pela FUNAP a partir de junho de 2013. 

Diante das informações que pudemos inferir a partir dos registros da 

oferta de educação formal, fizemos um outro levantamento comparando a 

oferta de educação formal com a oferta de outras práticas educativas, 

consideradas não formais, e conseguimos os seguintes resultados. 

No quadro a seguir, temos o atendimento mensal de alunos na 

educação formal (coluna EF) e o atendimento mensal dos alunos na Educação 

não Formal (coluna Enf.), distribuídos pelas Coordenadorias da Secretaria de 

Administração Penitenciária. 

Tabela 25: Coordenadorias: atendimento da educação formal e da educação não 
formal 

MESES 

COORDENADORIAS 

Coremetro Croeste Noroeste Central Corevali Saúde 

E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF 

Janeiro 0 1026 0 3295 5 3418 0 2173 0 1205 0 470 

Fevereiro 1316 1996 4860 3837 4825 3648 3786 2060 1796 873 95 597 

Março 1532 1968 4972 5473 4775 3872 3817 2996 1777 1015 91 698 
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MESES 

COORDENADORIAS 

Coremetro Croeste Noroeste Central Corevali Saúde 

E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF E.F E.nF 

Abril 1519 2695 4783 5375 5292 5982 3735 2492 1721 655 98 779 

Maio 1441 3041 4703 5978 5304 4860 3778 2750 1768 1618 97 834 

Junho 1317 2740 4496 5401 5056 4273 3493 3432 1598 1397 94 1080 

Julho 1587 2545 4446 5216 4832 4177 3890 2808 1637 1831 77 854 

Agosto 1648 1949 4707 5351 5144 4725 4122 2922 1812 1574 89 823 

Setembro 1469 2347 4543 5206 5154 4788 4139 3283 1751 1365 82 821 

Outubro 1372 2498 4611 5569 5207 3456 3924 3974 1611 1316 87 821 

Novembro 1239 2519 4315 5919 4982 5999 3906 4780 1512 1670 76 984 

Dezembro 972 1847 4061 4679 4680 3511 3620 3265 1487 1524 74 966 

Total 15412 27171 50497 61299 55256 52709 42210 36935 18470 16043 960 9727 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Comparando a oferta de práticas educativas formais e não formais, ficou 

claro que além da acessibilidade, o critério de disponibilidade é respeitado 

pelas atividades desenvolvidas além da educação escolar. 

Enquanto no mês de janeiro, praticamente não há a oferta de educação 

formal, as atividades não formais mantêm o atendimento. Além disso, as 

matrículas mensais colaboram com o aumento do atendimento, superando em 

algumas Coordenadorias o atendimento escolar. Assim, podemos visualizar 

que em três Coordenadorias: Coremetro, Croeste e Saúde, a oferta da 

educação não formal foi superior durante o ano de 2017. 

Com isto, podemos inferir que a rigidez do modelo formal adotado, 

impede por diversas razões a ampliação do atendimento. Utilizando o critério 

da adaptabilidade, flexibilizar as ações, alterar a estrutura poderá contribuir 

para uma melhora no acesso e na qualidade do atendimento. 

Analisando por Coordenadorias, conseguimos perceber mais 

detalhadamente essas informações. 

A tabela a seguir apresenta a variação da população prisional e o 

atendimento dos alunos (as) detentos (as) na Educação Formal (EF) e nas 

práticas de educação não formal (Enf.). 

Retrato da Coordenadoria da região metropolitana. 
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Tabela 26: Coordenadoria da Região Metropolitana: atendimento da educação 
formal e da educação não formal 

  Coremetro 

  População E.F EnF 

Janeiro 46168 0 1026 

Fevereiro 45671 1316 1996 

Março 44470 1532 1968 

Abril 43464 1519 2695 

Maio 43154 1441 3041 

Junho 42816 1317 2740 

Julho 42285 1587 2545 

Agosto 41117 1648 1949 

Setembro 41442 1469 2347 

Outubro 41254 1372 2498 

Novembro 40833 1239 2519 

Dezembro 41144 972 1847 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Gráfico 15: Coordenadoria da Região Metropolitana: educação formal e 
educação não formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Retrato da Coordenadoria da Região Oeste 

Tabela 27: Região Oeste: educação formal e não formal 

  Croeste 

  População E.F E.nF 

Janeiro 55666 0 3295 

Fevereiro 55100 4860 3837 

Março 55364 4972 5473 

Abril 56677 4783 5375 

Maio 56931 4703 5978 

Junho 56566 4496 5401 

Julho 57049 4446 5216 

Agosto 56870 4707 5351 

Setembro 56889 4543 5206 

Outubro 57336 4611 5569 

Novembro 57836 4315 5919 

Dezembro 57536 4061 4679 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Gráfico 16: Coordenadoria da Região Oeste: educação formal e não formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Retrato da Coordenadoria da Região Noroeste. 

Tabela 28: Região Noroeste: educação formal e não formal 

 

  Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Gráfico 17: Região Noroeste: educação formal e não formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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  Noroeste 

  População E.F E.nF 

Janeiro 54230 5 3418 

Fevereiro 53509 4825 3648 

Março 53263 4775 3872 

Abril 53458 5292 5982 

Maio 53415 5304 4860 

Junho 52854 5056 4273 

Julho 52498 4832 4177 

Agosto 52371 5144 4725 

Setembro 52572 5154 4788 

Outubro 52748 5207 3456 

Novembro 52772 4982 5999 

Dezembro 52851 4680 3511 
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Retrato da Coordenadoria da Região Central. 

Tabela 29: Região Central: educação formal e não formal 

  Central 

  População E.F E.nF 

Janeiro 46148 0 2173 

Fevereiro 45958 3786 2060 

Março 45881 3817 2996 

Abril 46149 3735 2492 

Maio 46027 3778 2750 

Junho 46498 3493 3432 

Julho 46658 3890 2808 

Agosto 46261 4122 2922 

Setembro 46652 4139 3283 

Outubro 46677 3924 3974 

Novembro 46921 3906 4780 

Dezembro 46974 3620 3265 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 18: Região Central: educação formal e não formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Retrato da Coordenadoria da Região do Vale do Paraíba e Litoral. 

Tabela 30: Região do Vale do Paraíba: educação formal e não formal 

  Corevali 

  População E.F E.nF 

Janeiro 28509 0 1205 

Fevereiro 28823 1796 873 

Março 28559 1777 1015 

Abril 27866 1721 655 

Maio 27068 1768 1618 

Junho 27146 1598 1397 

Julho 26979 1637 1831 

Agosto 27095 1812 1574 

Setembro 26560 1751 1365 

Outubro 26640 1611 1316 

Novembro 26819 1512 1670 

Dezembro 26630 1487 1524 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 19: Região do Vale do Paraíba e Litoral: Educação Formal e Não Formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Retrato da Coordenadoria de Saúde. 

Tabela 31: Coordenadoria de Saúde: educação formal e não formal 

  Saúde 

  População E.F EnF 

Janeiro 635 0 470 

Fevereiro 640 95 597 

Março 652 91 698 

Abril 657 98 779 

Maio 660 97 834 

Junho 687 94 1080 

Julho 744 77 854 

Agosto 738 89 823 

Setembro 739 82 821 

Outubro 737 87 821 

Novembro 729 76 984 

Dezembro 733 74 966 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 20: Coordenadoria de Saúde: educação formal e não formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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oferta de atividade educacional formal, segundo, a inclusão de matrículas 

mensais não interferem no total de alunos frequentes. Infelizmente não 

encontramos registros que indiquem a evasão e nem os seus motivos, porém 

inferimos que se há matrículas diárias, um número mensal de novas inscrições, 

deve haver também um número grande de abandonos e evasões. 

Por conseguinte, nas práticas complementares e de qualificação 

profissional, há um atendimento mensal significativo, além de manter nos 12 

meses do ano uma oferta intensa de atividades. 

Por fim, apresentamos um comparativo entre a oferta das atividades 

educacionais consideradas formais e aquelas que fazem parte do conjunto das 

atividades classificadas como não formais que são: atendimento complementar 

(curso de língua estrangeira, arte, música, dança), Cursos de qualificação 

Profissional e PET (módulos temáticos com duração de 12 horas cada um). 

Tabela 32: Coordenadorias e oferta de educação não formal 

Coordenadorias População 
Alunos 

Estudando 
Atendimento 

Complementar 
Cursos 

Profissionalizantes 
PET 

COREMETRO 41.144 972 589 219 1039 

CROESTE 57.536 4061 1998 472 2209 

NOROESTE 52851 4680 568 546 2397 

CENTRAL 46974 3620 918 436 1911 

COREVALI 26630 1487 486 296 742 

SAÚDE 733 74 952 0 14 

TOTAL 255.868 14894 5511 1969 8312 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Gráfico 21: Coordenadorias e oferta de educação não formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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resumindo dessa maneira a diversidade encontrada nas demais unidades do 

estado. 

Observando a tabela abaixo, podemos constatar algumas diferenças 

entre as unidades. Ressaltamos que a Penitenciária 1 de Franco da Rocha (P1 

de Franco da Rocha) possui uma Ala de Progressão Penitenciária anexa a 

unidade. Desta forma, para a Secretaria de Administração Penitenciária, como 

o corpo gestor é o mesmo, considera-se somente uma unidade com regimes 

diferentes.  

Continuando a nossa análise, encontramos na tabela a descrição dos 

Regimes e as diferenças de população prisional. Temos uma unidade feminina 

e nos Hospitais de Custódia, encontramos alas masculinas e femininas. 

Nessas unidades não há o convívio entre os internos de gêneros diferentes. 

Tabela 33: Unidades Prisionais do Município de Franco da Rocha e oferta 
educacional 

Unidade Prisional População 
Número 

de 
alunos 

Número 
de 

Salas 

Penitenciária 1 de Franco da Rocha (Regime Fechado) 1813 151 4 

Penitenciária 1 de Franco da Rocha – Ala de Progressão (Regime semiaberto) 307 0 1 

Penitenciária 2 de Franco da Rocha (Regime Fechado) 1752 165 3 

Penitenciária 3 de Franco da Rocha (Regime Fechado) 1784 68 3 

Centro de Progressão Penitenciário de Franco da Rocha (Regime Provisório – 
feminino) 

2271 40 4 

Centro de Detenção Provisória Feminino de Franco da Rocha (Regime 
Semiaberto) 

1050 9 2 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 1 de Franco da Rocha 272 37 4 

Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico 2 de Franco da Rocha 210 19 1 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Um dado importante, para análise, conforme o modelo adotado pelo 

PEP através da implantação de uma escola vinculadora, as sete unidades, 

localizadas no município de Franco da Rocha, estão subordinadas a uma única 

escola pública, desde o início do Programa de Educação nas Prisões, 2011. 
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Destacamos que no período de 2011 e 2012, como denominamos 

anteriormente, ficou conhecido como período de transição, momento de 

construção do PEP, no qual tanto a FUNAP como a Secretaria de Estado de 

Educação atuaram conjuntamente na oferta de educação nas prisões.  

Posteriormente, a partir de 2013, a educação oficialmente tornou-se 

responsabilidade da SEE. 

A Escola Estadual Domingos Cambiaghi, escola vinculadora, é uma 

escola Estadual que oferece nos períodos matutinos e vespertinos o ensino 

médio e no período noturno o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

Porém, os professores que participam do PEP e estão vinculados a escola 

somente exercem suas funções nas classes de aula que estão nas unidades 

prisionais, ou seja, não lecionam para as turmas regulares. 

Desde o início do Programa de Educação nas Prisões a direção da 

escola demonstra seu descontentamento, pois a escola ao se tornar 

vinculadora não recebeu nenhum tipo de ajuda, apoio, seja financeiro ou 

pessoal. Com isto, cuidar da burocracia, da documentação, das ações 

desenvolvidas nas sete unidades prisionais sobrecarrega o corpo funcional da 

escola. 

A partir dessa escolha, consideramos que ao acompanhar diretamente a 

rotina da escola vinculadora e de uma unidade, a ela vinculada, além das 

informações quantitativas referentes ao atendimento educacional, teríamos a 

oportunidade de dialogar e entrevistar os educadores e alunos, obtendo assim 

informações sobre a dinâmica interna das práticas oferecidas nas prisões e, 

obtendo também informações que poderão esclarecer as dinâmicas de todo o 

Estado. 

Com a escolha da Penitenciária 2 de Franco da Rocha, refizemos o 

mesmo caminho, a partir dos questionamentos realizados com os dados gerais 

das unidades prisionais do Estado de São Paulo. 

Partimos do levantamento das matrículas realizadas durante o ano de 

2017, para verificar a acessibilidade dos alunos nos Programas Oferecidos. 
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No quadro a seguir, apresentamos os alunos matriculados regularmente 

durante o ano de 2017 (coluna alunos), as matrículas efetuadas (coluna 

matrícula) no Programa de Educação nas Prisões (PEP) e os atendimentos 

realizados nas práticas consideradas não formais, a partir de três critérios: 

ações complementares (AC) – aulas de informática e língua estrangeira; cursos 

profissionalizantes (CP) e participação nos módulos oferecidos pelo Programa 

de Educação para o Trabalho e Cidadania – PET (PET). 

Tabela 34: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: oferta de educação formal e não 
formal 

 
Alunos Matriculas AC CP PET 

Janeiro 0 0 0 0 0 

Fevereiro 147 147 21 0 136 

Março 159 159 121 0 144 

Abril 159 0 100 0 143 

Maio 158 0 108 0 135 

Junho 143 0 143 0 127 

Julho 158 158 20 20 138 

Agosto 170 12 136 36 138 

Setembro 168 168 182 42 158 

Outubro 168 0 137 44 163 

Novembro 165 2 107 38 139 

Dezembro 151 0 0 0 0 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Na tabela acima, verificamos mês a mês, durante o ano de 2017, o 

número de alunos frequentes e matriculados na educação formal, e os alunos 

matriculados e que frequentaram as Atividades Complementares (AC), Cursos 

de Qualificação Profissional – Cursos Profissionalizantes (CP) e os módulos 

temáticos do Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania (PET). 

Esses dados, podem ser visualizados conforme o gráfico abaixo: 
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Gráfico 22: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: oferta de educação formal e não 
formal 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Curiosamente, ao analisar os dados da Penitenciária 2 de Franco da 

Rocha, alguns indicadores comprovaram as hipóteses anteriores enquanto 
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Em relação a oferta de Educação, tanto nos meses de Janeiro e 

Dezembro, não encontramos nenhum registro de atividades, formais ou não 

formais. Já em relação as matrículas, temos acentuado nos meses que iniciam 

o semestre e depois, ao longo do ano, meses com ausência total de matrícula 

e momentos nos quais as matrículas se igualaram ao número de alunos que 

estavam estudando, sem interferir no mês seguinte, ou seja, sem alterar a 

frequência dos alunos e uma variação que não ultrapassou 170 alunos 

frequentes no mês de agosto de 2017. 

Curiosos dessas observações durante as entrevistas com os professores 

foram informados que durante o ano de 2017, em alguns momentos, mais 

especificamente nos meses de março e setembro, a turma toda havia sido 

substituída, por motivos internos da Unidade Prisional. 
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No quadro a seguir, apresentamos a relação das unidades prisionais, 

localizadas no município de Franco da Rocha e seus respectivos regimes 

(coluna Unidades). Conforme nossa hipótese, selecionamos previamente três 

meses (janeiro, julho e dezembro) que correspondem aos meses de recesso 

escolar para as atividades de educação formal, vinculadas à Secretaria de 

Estado de Educação e, para cada período as matrículas e atendimentos 

realizados nas práticas não formais através dos seguintes critérios: Atividades 

Complementares (AC), Cursos de Qualificação Profissional (QP) e módulos do 

Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania (PET) 

Tabela 35: Unidades do Município de Franco da Rocha: matrículas nas 
atividades não formais 

 
 

2017 

 
Janeiro Julho Dezembro 

Unidades AC QP PET AC QP PET AC QP PET 

Penit. I de Franco da Rocha – 
Semiaberto 

0 25 25 0 0 25 0 0 0 

Penit. I de Franco da Rocha – 
Fechado 

0 0 35 0 0 45 0 0 0 

Penit. II de Franco da Rocha 0 0 0 20 20 105 18 0 0 

Penit. III de Franco da Rocha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CDP Feminino de Franco da Rocha 0 0 37 0 0 0 0 0 40 

CPP de Franco da Rocha 0 115 80 0 325 80 0 125 50 

HCTP I de Franco da Rocha 73 0 0 233 0 29 195 0 34 

HCTP II de Franco da Rocha 73 0 0 112 25 13 312 0 10 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

A partir das comparações realizadas, com os dados entre as unidades, 

percebemos que mesmo com uma diminuição no atendimento, as atividades 

não formais continuam sendo oferecidas nas Unidades Prisionais. Uma única 

exceção, foi relativa a Penitenciária 3 de Franco da Rocha, que não promoveu 

nenhuma atividade. 

Desta forma, insistimos a partir dos dados apresentados que a partir do 

exemplo das práticas não formais, oferecidas nas Unidades Prisionais, tanto 

podemos melhorar o acesso, ampliando o número de matrículas, como 

podemos adaptar a oferta, alterando os calendários escolares e permitindo que 

as ações sejam realizadas durante os 12 meses do ano. 
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Além dos dados de atendimento, que nos forneceram elementos para 

discutirmos as questões referentes a acessibilidade e disponibilidade, fizemos 

uma série de entrevistas, observações e “rodas de conversa” para explorar 

questões como oferta de matrícula e adequação dos Programas a realidade 

dos alunos, como para investigar as outras duas características adaptabilidade 

e aceitabilidade. 

A unidade escolhida possui três salas de aulas, que podem ser utilizadas 

no período da manhã e da tarde, para o desenvolvimento dos programas e 

atividades educacionais, desenvolvidos pela SEE ou SAP, através da FUNAP. 

Durante a pesquisa, observamos também que um critério utilizado pelas 

Secretarias para delimitar o atendimento em cada unidade, além das salas e 

períodos é a quantidade de mobiliário escolar disponível. 

Desta forma, utilizando de um critério não muito preciso, podemos 

afirmar, por exemplo, que no período da pesquisa, a Penitenciária 2 de Franco 

da Rocha, com três salas de aula, oferecendo as práticas educativas no 

período da manhã e da tarde, poderia atender no máximo 284 alunos, uma vez 

que possuía disponível 142 carteiras, como demonstra o gráfico a seguir. 

Tabela 36: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: estrutura física do espaço 
escolar 

 
Janeiro 

 
Salas 

Salas 
Utilizadas 

Carteiras 

Penit. II de Franco da Rocha 3 0 142 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Por fim, outra análise que os dados permitiram, foi a de procurar prever 

a capacidade de cada unidade. Considerando como referência a Penitenciária 

2 de Franco da Rocha, entendemos que sendo formada por 3 salas de aulas 

que são diariamente utilizadas pela educação formal, a quantidade total de 

alunos que poderiam ser matriculados em cada período equivaleria a 

quantidade de carteiras disponíveis na unidade. De forma aproximada, 

dividindo o número de carteiras pelo número de salas alcançaríamos a 

proporção de 47 carteiras escolares por sala de aula. Considerando, que nessa 
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unidade especificamente o Programa de Educação nas Prisões é oferecido em 

dois períodos, alcançaríamos o total de 284 matrículas. Porém, como 

demonstrado anteriormente, durante o ano de 2017 a média de matrícula 

mensal, na educação formal, na ultrapassou o número de 170 alunos. 

Desta forma, ao alisarmos um resumo do atendimento da P2 de Franco 

da Rocha referente ao ano de 2017, considerando o número de salas e 

períodos em que a educação é ofertada, fica nítido que não foi atingindo em 

nenhum momento a capacidade total de atendimento. 

Ao considerarmos o número de matrículas efetivadas mês a mês e 

descontarmos o número de carteiras disponíveis na unidade, conseguimos 

verificar o número de vagas ociosas, indicada na coluna “vagas”. 

No quadro a seguir, apresentamos o total da população (População), o 

número de alunos frequentando as atividades formais (alunos), a quantidade 

de matrículas efetivadas durante o ano (matrícula), o número de salas 

existentes (salas), o número de salas utilizadas (salas utilizadas), o número de 

vagas disponíveis a partir do número de carteiras existentes na unidade 

multiplicado pelos dois períodos nos quais são oferecidas as atividades 

educacionais (vagas) o número de professores contratados para educação 

formal (professores) o número de professores que precisariam ser contratados 

(Professores Contratar) e o número de carteiras disponíveis (carteiras). 

Tabela 37: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: oferta educacional 

Penitenciária 2 de Franco da Rocha - Resumo 2017 

Meses População Alunos Matricula Salas 
Salas 

Utilizadas 
Vagas Período Professores 

Professores 
Contratar 

Carteiras 

JAN 1904 0 0 3 0 284 2 0 0 142 

FEV 1890 147 147 3 3 137 2 7 0 142 

MAR 1912 159 159 3 3 125 2 7 1 142 

ABR 1845 159 0 3 3 125 2 8 0 142 

MAI 1893 158 0 3 3 126 2 8 0 142 

JUN 2009 143 0 3 3 141 2 8 0 142 

JUL 1972 158 158 3 3 126 2 6 0 142 

AGO 1813 170 12 3 3 114 2 7 1 142 

SET 1867 168 168 3 3 116 2 8 0 142 

OUT 1846 162 0 3 3 122 2 8 0 142 

NOV 1752 165 2 3 3 119 2 8 0 142 

DEZ 1923 151 0 3 3 133 2 8 0 142 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 
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Analisando o quadro, percebemos que existe um número significativo de 

vagas ociosas. Porém, neste quadro não havíamos computado o atendimento 

das práticas não formais. 

Desta forma, ao analisarmos as matrículas das práticas formais e não 

formais, encontramos um número que não correspondia com a capacidade de 

atendimento da unidade. 

No quadro a seguir, indicamos o número de alunos matriculados na 

educação formal (alunos), as matrículas realizadas (matrículas) e o 

atendimento das atividades não formais obedecendo aos critérios 

estabelecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária e FUNAP: 

atividade complementar (AC), Curso Profissionalizante (CP), módulos do PET 

(PET), número de vagas disponíveis nos dois períodos, considerando um total 

de 147 carteiras (vagas) e a diferença entre os alunos atendidos e as vagas. 

Tabela 38: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: matrículas e vagas 

 
Alunos Matriculas AC CP PET Vagas Diferença 

Janeiro 0 0 0 0 0 284 284 

Fevereiro 147 147 21 0 136 284 -20 

Março 159 159 121 0 144 284 -140 

Abril 159 0 100 0 143 284 - 118 

Maio 158 0 108 0 135 284 -117 

Junho 143 0 143 0 127 284 -129 

Julho 158 158 20 20 138 284 -152 

Agosto 170 12 136 36 138 284 -196 

Setembro 168 168 182 42 158 284 -266 

Outubro 168 0 137 44 163 284 -228 

Novembro 165 2 107 38 139 284 -165 

Dezembro 151 0 0 0 0 284 133 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Considerando somente as matrículas da educação formal, durante 2017, 

em relação ao número de vagas, a unidade atendeu um número inferior do que 

a capacidade real. 
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Tabela 39: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: matrículas na educação formal e 
vagas ociosas 

 Alunos Vagas Diferença 

Janeiro 0 284 284 

Fevereiro 147 284 137 

Março 159 284 125 

Abril 159 284 125 

Maio 158 284 126 

Junho 143 284 141 

Julho 158 284 126 

Agosto 170 284 114 

Setembro 168 284 116 

Outubro 168 284 116 

Novembro 165 284 119 

Dezembro 151 284 133 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Como os alunos que participam das atividades formais, são os mesmos 

que participam das atividades não formais, a variação é pequena.  

Analisando os atendimentos, verificamos também que existem critérios 

diferentes, utilizados para mensurar a quantidade de alunos matriculados na 

educação formal e nas práticas não formais. 

Enquanto na Educação formal o critério é a matrícula, na educação não 

formal é o atendimento (SAP, 2017). Desta forma, um aluno que participou de 

uma atividade complementar, de um curso profissionalizante e de um módulo 

do PET é contado três vezes. 

Através do critério utilizado, especificamente na Penitenciária 2 de 

Franco da Rocha, referente a obrigatoriedade de participar da educação formal 

para participar das outras atividades, podemos afirmar que para conhecermos 

a quantidade de presos atendidos, o melhor critério a ser utilizado é o de 

matrícula na educação formal, uma vez que os alunos matriculados, 

participarão das outras atividades, serão computados no atendimento geral. 

Desta forma, um aluno matriculado na educação formal, poderá no período 
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posterior, participar de um curso profissionalizante, das atividades 

complementares e dos módulos do programa de Educação para o trabalho. 

A falta de um critério claro para definir quantos alunos estão 

matriculados e quantos atendimentos foram realizados durante um período 

escamoteia a realidade de presos atendidos nas unidades prisionais do Estado 

de São Paulo. 

Desta forma, quando adotamos o critério de atendimento, utilizada na 

oferta de educação não formal, encontramos um número maior, mesmo 

sabendo que os presos que participaram dessas atividades, são 

necessariamente os mesmos que estavam matriculados na Educação formal. 

Para ilustrar esse fato, o quadro a seguir apresenta os números de 

atendimento nas atividades não formais na coluna Alunos, o número de vagas, 

a partir do critério de quantidade de carteiras multiplicado pelo período em que 

as atividades são ofertadas e as vagas ociosas (Diferença). 

Tabela 40: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: matrículas na educação não 
formal e vagas ociosas 

 Alunos Vagas Diferença 

Janeiro 0 284 284 

Fevereiro 157 284 127 

Março 265 284 119 

Abril 243 284 41 

Maio 243 284 41 

Junho 270 284 14 

Julho 178 284 106 

Agosto 310 284 -26 

Setembro 382 284 -98 

Outubro 344 284 -60 

Novembro 284 284 0 

Dezembro 0 284 284 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Um último dado que procuramos verificar foi em relação à contratação 

de educadores. Observamos que na P2 de Franco da Rocha, em dois meses, 

durante o ano de 2017, faltaram educadores, mas essa questão foi resolvida no 

mês subsequente da ausência. Os educadores se ausentam ou por 
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afastamento médico ou pela interrupção do contrato, uma condição da rede 

pública, imposta aos educadores que não são efetivos e que são contratados 

por um período pré-definido (SAP, 2017). 

Tabela 41: Penitenciária 2 de Franco da Rocha: matrículas e capacidade de 
atendimento 

Penitenciária 2 de Franco da Rocha - Resumo 2017 
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JAN 1904 0 0 3 0 284 2 0 0 142 

FEV 1890 147 147 3 3 137 2 7 0 142 

MAR 1912 159 159 3 3 125 2 7 1 142 

ABR 1845 159 0 3 3 125 2 8 0 142 

MAI 1893 158 0 3 3 126 2 8 0 142 

JUN 2009 143 0 3 3 141 2 8 0 142 

JUL 1972 158 158 3 3 126 2 6 0 142 

AGO 1813 170 12 3 3 114 2 7 1 142 

SET 1867 168 168 3 3 116 2 8 0 142 

OUT 1846 162 0 3 3 122 2 8 0 142 

NOV 1752 165 2 3 3 119 2 8 0 142 

DEZ 1923 151 0 3 3 133 2 8 0 142 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

A partir desse quadro, pudemos notar que nos meses de março e 

agosto, as unidades prisionais vinculadas a Escola Domingos Cambiaghi, 

tiveram uma baixa de um educador. 

No estado, em 2017, tivemos um total de 27 vagas de educadores que 

não foram preenchidas, conforme o quadro a seguir: 
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Tabela 42: Coordenadorias e capacidade de atendimento 

 

Salas Existentes Salas Utilizadas Docentes Docentes Faltantes 

Coremetro 65 51 121 0 

Croeste 196 152 284 1 

Noroeste 203 161 381 9 

Central 177 136 300 12 

Corevali 76 63 165 3 

Saúde 8 7 20 2 

Total 725 570 1271 27 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

 

Gráfico 23: Coordenadorias: espaços e docentes 

 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Buscando desvelar as questões referes ao direito ao acesso aos 

programas e compreender a dinâmica e a qualidade das ações a partir dos 

critérios de disponibilidade, adaptabilidade e aceitabilidade, procuramos os 

educadores e alunos para uma série de entrevista e conversas, buscando 

informações, além do que os índices oficiais poderiam oferecer. 

Atualmente, no município de Franco da Rocha, 34 docentes participam 

do Programa de Educação nas Prisões, revezando-se nas sete unidades 

prisionais, atendendo as turmas de Ciclo 2 e Ensino Médio. Além desses, mais 

8 professores atuam nas turmas de Ciclo, com uma jornada semanal de 25 h 
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para cada turma. Desse grupo de educadores, que estão na Escola Estadual 

Domingos Cambiaghi, vinculadora das Unidades Prisionais de Franco da 

Rocha, pudemos entrevistar 19 professores, 04 do Ciclo 1, 16 do Ciclo e 

Ensino Médio, além dos dois Coordenadores que acompanham o Programa de 

Educação nas Prisões (SAP, 2017). 

Os professores que atuam no ciclo 2 e no Ensino Médio são contratados 

como horistas, desta forma, conforme a carga horária atribuída, precisam 

lecionar em mais do que uma unidade prisional. 

A seguir, apresentamos a relação de professores vinculados a Escola 

Domingos Cambiaghi, que lecionam no PEP e participaram da pesquisa:  

Tabela 43: Professores (as) entrevistados (as) 

Professor Turma que leciona Formação Acadêmica 

A Ciclo 1 Pedagoga 

B Ciclo 1 Pedagoga 

C Ciclo 1 Pedagoga 

D Ciclo 1 Pedagoga 

E Ciclo 2 Matemática 

F Ciclo 2 Ciências 

G Ciclo 2 Matemática 

H Ciclo 2 Letras 

I Ciclo 2 Letras 

J Ciclo 2 História 

L Ciclo 2 Geografia 

M Ciclo 2 Letras 

N Ciclo 2 Ciências 

O Ciclo 2 e Ensino Médio Biologia 

P Ciclo 2 e Ensino Médio História 

Q Ciclo 2 e Ensino Médio Matemática 

R Ciclo 2 e Ensino Médio Letras 

S Ciclo 2 e Ensino Médio Biologia 

T Ciclo 2 e Ensino Médio Letras 

U Ciclo 2 e Ensino Médio Letras 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Além dos professores, pudemos também entrevistar os dois 

coordenadores que acompanhavam, na época da pesquisa, o PEP. 
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Durante o período de pesquisa, pudemos acompanhar as atividades dos 

professores nas unidades prisionais, principalmente na Penitenciária 2 de 

Franco da Rocha e participar das reuniões pedagógicas, que são realizadas 

semanalmente na Unidade Escolar Vinculadora.  

O que nos chamou a atenção é o fato das reuniões pedagógicas 

acontecerem na unidade escolar e não nas unidades prisionais. Além disso, as 

reuniões não acontecem conjuntamente com os demais docentes, lotados na 

Escola Vinculadora. Desde o início do projeto, criou-se uma cisão entre os 

docentes que lecionam na escola e os docentes que lecionam nas prisões. 

A escola possui dois coordenadores pedagógicos que acompanham o 

programa além de acumularem outras tarefas e responsabilidades com a 

unidade escolar.  

Tabela 44: Coordenadores (as) Entrevistados (as) 

Coordenador Área de Atuação Formação 

A Educação Fundamental Biologia 

B Educação de Jovens e Adultos História 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Como nas unidades prisionais as aulas acontecem no período matutino 

e vespertino criaram um cronograma de formações na sede da escola 

vinculadora que acontece uma vez por semana. No período da nossa pesquisa, 

os educadores se encontravam as quintas-feiras obedecendo a seguinte 

organização: os professores que lecionam no período da manhã nas unidades 

prisionais se reuniam na escola, para a reunião pedagógica no período da 

tarde e, aqueles que lecionam no período da tarde, se reúnem no período da 

manhã. 

Percebemos também que não há um diálogo constante entre o corpo 

gestor da escola com os gestores das unidades prisionais. Os Coordenadores 

pedagógicos, que assumiram as atividades em 2017, não conheciam as 

unidades prisionais e não demonstraram interesse em conhecê-las. Desta 

forma, podemos afirmar que o acompanhamento do projeto, pela Direção da 

Escola e pelos Coordenadores, é feito à distância. 
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Esse dado, não pode ser generalizado para o Estado todo, pois há 

relatos de Gestores de outras Escolas vinculadoras que participam ativamente 

dos processos educativos nas Unidades Prisionais e realizam as Reuniões 

Pedagógicas nas Prisões. Porém, para nós, essa constatação foi um dado 

importante diante da discussão que pretendemos fazer. 

Com os professores, pudemos realizar conversas coletivas e individuais 

que foram esclarecedoras. Em cada momento de encontro, pudemos conhecer 

facetas importantes do trabalho que realizam. 

Nesse período, parece que o que mais marcou, para os educadores, foi 

ter a oportunidade de discutir questões relevantes à Educação Prisional, tema 

que não é muito discutido. As pautas das reuniões versam mais sobre 

questões administrativas do que propriamente pedagógica (professor x). 

Na versão dos Coordenadores Pedagógicos (Coordenador A e B) o que 

mais dificulta o trabalho é a sobre carga de tarefas e o acumulo de funções. 

Não conseguimos nos dedicar com mais assiduidade as atividades do 

programa. Temos que desempenhar muitas tarefas na unidade escolar e, ainda 

acompanhar os professores que dão aula nas penitenciárias (Coordenador A). 

Deveria ter um coordenador só para acompanhar a educação nas 

prisões (Coordenador A) Seria muito importante podermos atender somente as 

demandas do Programa de Educação nas Prisões, como já ocorreu no 

passado, quando a escola tinha um coordenador específico para a educação 

nas prisões (Coordenador B). Como isso não acontece, tentam minimizar esse 

problema fazendo o possível e o impossível. Procuramos nos organizar do jeito 

que dá. Encontramo-nos com os professores uma vez por semana e 

resolvemos as questões que estão pendentes (Coordenador A). 

Não há investimento e nem preocupação com o projeto. Vamos fazendo 

o que é possível (Coordenador B). 

Os dois Coordenadores afirmaram que estava há um ano 

acompanhando o projeto e tinham poucas informações. Não chega muita 
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informação para nós (Coordenador A). Tentamos manter as aulas, cuidar da 

documentação dos alunos e vamos seguindo (Coordenador B). 

Durante nossos encontros, muitas vezes fomos interrompidos por 

funcionários e alunos. Ora, a unidade escolar não para, as demandas, as 

queixas são intermitentes. Percebemos que a sobre carga de trabalho interfere 

na coordenação e nos momentos de reflexão. 

Além da sobre carga de trabalho, os Coordenadores A e B elencaram 

também que não conseguem reunir todos os educadores. Como apontamos 

anteriormente, os grupos de educadores – que leciona pela manhã e aqueles 

que lecionam no período da tarde – se encontram em horários diferentes, com 

Coordenadores diferentes. 

Além do encontro com os Coordenadores, pudemos estar juntos com os 

educadores tanto na Unidade Escolar, como na Unidade Prisional. 

A maior reclamação por parte deles refere-se a um fato que já 

conhecemos que diz respeito direto com a Educação nas Prisões, a 

rotatividade dos alunos. Quase todos os dias tem um aluno novo (Professor F), 

chega, é incluído na turma e a gente não sabe o que fazer. Afirmam que nunca 

conseguem terminar um planejamento porque as turmas mudam muito, muitos 

alunos desistem, outros são matriculados, sempre começam um tema, um 

conteúdo e parece que nunca concluem. 

Afirmaram também que isso não é somente a característica da unidade 

que possui o Regime Semiaberto, nas outras unidades, de forma indistinta, isto 

acontece. Uma das professoras parecia indignada, pois de um dia para outro, 

sem um motivo aparente, a turma toda, de Ciclo 2, em que ela lecionava foi 

substituída, no meio do semestre letivo. Cheguei na unidade e a turma não 

estava mais lá, foi substituída (Professora C). Não avisaram o motivo, 

simplesmente trocaram todos os alunos. 

Essa afirmação foi recorrente aos outros educadores que também 

expressaram a mesma indignação. Sem mais, nem menos, os alunos somem. 

Ou progridem de regime, ou preferem trabalhar, ou a direção da unidade, 
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alegando motivos de segurança, os guardas recolhem os alunos, comentou o 

professor T, impedindo que eles participem das atividades escolares. 

Recomeçar sempre não gera problemas somente aos educadores. 

Temos que recomeçar sempre, sabe, tem conteúdo que precisa de 

conhecimento anterior, não dá pra continuar (Professor G). Disseram que 

diante das alterações nas turmas, tendo que iniciar a matéria novamente, 

alunos que permaneceram reclamam, ficam insatisfeitos – professora eu já vi, 

(Professor D), eles reclamam, desanimam, mas o que a gente pode fazer, tem 

que repetir o conteúdo às vezes, senão a turma não acompanha – protestam, e 

essa reclamação recorrente foi confirmada por todos os educadores (as) 

entrevistados (as). Porém, os educadores (as) alegaram que não há 

alternativas, para algumas disciplinas existem pré-requisitos que se não forem 

trabalhados não tem como continuarem o Programa, reclamação recorrente 

com os professores da área de ciências da natureza. Olha, eu dou aula de 

matemática. Não dá pra continuar o conteúdo, se os alunos que chegam, não 

sabem nem fazer uma continha básica (Professor Q). 

Alguns educadores, que já lecionam a mais de um ano no Projeto, 

disseram que uma alternativa encontrada por eles é de planejarem conteúdos 

que sejam trabalhados em um único dia, em uma única aula. Como eu estou a 

mais tempo, aprendi que tenho que preparar uma aula que comece e termine 

no mesmo dia. Não dá para deixar o conteúdo para amanhã, por que talvez os 

alunos não estejam mais aqui. (Professor H) Mas, no grupo, afirmaram que 

nem sempre isso é possível. Existem temas que necessitam de mais tempo e 

por necessitarem de mais tempo, às vezes não são completados, concluídos. 

Por exemplo, eu dou aula de Português. Tem conteúdo que não dá pra 

desenvolver em um dia, preciso de mais tempo, então corro o risco de não 

ensinar tudo, porque se demoramos para desenvolver o conteúdo os alunos 

vão embora (Professor U). 

Diante desses dilemas, a maioria afirmou que é impossível fazer um 

planejamento, nunca sei o que irá acontecer (Professor J), afirmação que foi 

confirmada por todos. Nem sempre é garantida todas as aulas da semana, 
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outras vezes, no meio de um dia letivo os presos são recolhidos, levados para 

tranca (Professor A) e ficamos sem ação, encerramos as atividades. 

Entre eles, foi consenso que precisam enxugar o conteúdo (Professor 

C), ensinar menos do que foi previsto (Professor B), do que foi planejado, 

infelizmente tem que ser assim (Professor J), não temos saída (Professor I).  

Nesse processo, todos afirmaram que tem “que pular algo”, deixar de 

ensinar algum conteúdo, ir para outro tema sem discutir o anterior (Professor 

N), decidir o que mais vale a pena, fragmentando o currículo, o conteúdo. 

O Programa de Educação nas Prisões foi implantado tendo o Ciclo 1 um 

único docente, que leciona todas as disciplinas para uma classe multisseriadas, 

com alunos do 1º ao 5º ano, do ensino Fundamental. No Ciclo 2 e no Ensino 

Médio, a estrutura segue o modelo ofertado na Educação Regular e na 

Educação de Jovens e Adultos. Existe uma matriz curricular, na qual as 

disciplinas estão divididas. Nesses dois Ciclos, as turmas também são 

multisseriadas. 

MATRIZ CURRICULAR 

Tabela 45: Matriz Curricular: educação formal 
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Linguagens e 
Códigos 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Ciências Humanas 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Matemática 
Ciências da 
Natureza 

40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 

Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Para atribuição de aulas, seguindo essa Matriz Curricular, a SEE 

determinou que a escolha dos professores seguirá sempre as áreas de 

conhecimento, assim por exemplo, o professor licenciado em matemática, 

poderá lecionar matemática para o ensino fundamental e médio, ciências para 

o fundamental e física e química, biologia para o médio. 
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Para os professores, escolher o maior número de aulas é importante, ao 

menos financeiramente, porém demonstraram dificuldades no momento de 

desenvolver os conteúdos. Somos especialistas em uma área, conhecemos 

pouco das outras (Professor S), com isso, dependendo do conteúdo que 

precisam ensinar, não Dependendo do conteúdo, não conseguimos aprofundar. 

Eu não consigo, não conheço. Sabe, dou uma aula superficial, só para constar 

(Professor T), ir além. 

Alegaram que o Estado não está preocupado com a especificidade de 

cada disciplina (Professor R), e isso não ocorre só na prisão, é um fato de toda 

a rede pública (Professor R). 

Além dos limites de tempo para ensinar, de “dominarem um determinado 

conteúdo”, afirmaram que muitas vezes, quando as classes são formadas, por 

serem multisseriadas e pelo perfil dos alunos a classe parece ser mais baixa 

(Professor B), os alunos conhecem menos, não sabem ler direito, nem escrever 

e estão matriculados no Ciclo 2. Com isso, afirma que o “aprendizado é menor 

(Professor D), o aprendizado é prejudicado (Professor F), conseguimos ensinar 

menos (Professor J)”. 

Reconhecem também que os alunos, adultos, tiveram uma vida 

desfavorecida, por inúmeros motivos deixaram em algum momento a escola. 

Por isso, acreditam que um critério para escolher o que será ensinado diz 

respeito a utilidade do conhecimento, temos que passar o que será útil 

(Professor G), e não tudo aquilo que dizem que temos que ensinar. Temos 

muito carinho, por que desejam aprender (Professor D). 

Além da utilidade do conhecimento, afirmou que precisam ensinar temas 

pertinentes a realidade. O material didático disponível traz muitas informações, 

conteúdos que não serão contemplados. Por isso, selecionam aquilo que 

consideram mais importante. Ninguém usa os livros disponíveis, eles trazem 

poucas informações, são mais exercícios (Professor K). 

Do grupo de educadores, somente um (Professor P) questionou o 

porquê da ausência de temas como diversidade sexual, ética, religião e 

igualdade de gênero. Considera que o planejamento deveria contemplar esses 
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temas, sente falta dessa temática não estar presente nos planos de aula e nem 

no material didático disponível. 

Em relação à Remição de Pena pela Educação, na opinião deles, muitos 

presos procuram a escola num primeiro momento simplesmente pelo fato de 

poderem ter um benefício, diminuírem a pena através do estudo. Porém, ao 

frequentarem as aulas, se envolvem e não citam mais o fato de poderem remir 

a pena, essa questão fica para um segundo plano. 

Em relação a inclusão de alunos nas turmas, afirmaram que não 

depende dos professores. A direção da Unidade Prisional é a responsável pela 

inclusão e exclusão dos alunos. No máximo, comunicam que há vagas nas 

turmas e caberá aos funcionários da unidade, mais especificamente do setor 

de educação, providenciarem a inclusão de novos alunos. 

Uma questão que o grupo levantou, foi em relação ao processo de 

atribuição de aulas pela SEE. Consideram que seria importante que os 

professores que atuam nas prisões tivessem um processo de escolha 

separado, com pontuações diferentes. Com isso, conseguiriam manter os 

educadores por mais tempo. Atualmente as escolhas são anuais e, muitas 

vezes, um professor que nunca atuou no Programa de Educação nas Prisões 

pode ingressar impedindo que outro, por ter a pontuação menor, não mais 

lecione nas prisões. 

Durante o acompanhamento das atividades na unidade prisional, um fato 

que chamou a atenção foi em relação ao cumprimento dos horários de aula. 

Como descrito no capítulo 3, a unidade prisional tem autonomia para 

determinar o início e o término das atividades. Porém, pudemos constatar que 

os professores não cumprem o horário. 

Por volta das 08h00, ao chegar à unidade, as atividades não tinham 

iniciado ainda. Também, em diversos dias, os professores não haviam 

chegado. Adentravam a unidade após as 08h30 e, com isto, até a liberação dos 

alunos, as aulas iniciavam por volta das 09h00 ou mais tarde. 
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Próximo das 11h30, as aulas eram encerradas e os alunos recolhidos 

aos pavilhões. Desta forma, com um intervalo tão curto de atividade, 

verificamos que era impossível cumprir o cronograma de 5 horas aulas diárias. 

No período vespertino, as aulas, ao menos nos dias em que estivemos 

na unidade, iniciavam após as 13h30 e por volta das 16h30 estavam sendo 

encerradas. 

Como regra, sem a presença dos educadores, os alunos não são 

liberados do “raio” – pavilhão no qual ficam as celas – para se dirigirem ao 

pavilhão escolar. Com isto, todas as atividades educacionais, sejam elas 

formais ou não formais são prejudicadas. 

Além do pouco tempo de aula, outras interrupções podem acontecer, 

conforme descrito no capítulo 1. As blitz, o pagamento do pecúlio, a falta de 

funcionários são motivos para interrupção das atividades no pavilhão escolar. 

Com isto, há um comprometimento no funcionamento geral das atividades 

educacionais. 

Na unidade prisional, estivemos com os alunos e com os monitores 

presos que são responsáveis pela oferta da maioria dos cursos de qualificação 

profissional, artes e cultura, oferecidos na unidade, ações essas consideradas 

como não formais. 

Com os alunos, entrevistamos aqueles matriculados na educação formal 

e alunos que participavam de ações não formais, uma vez que na unidade, 

para participar das atividades não formais era necessário estarem matriculados 

nas atividades formais. 

As entrevistas e a convivência com os monitores presos tiveram como 

objetivo principal discutir a importância das atividades não formais para os 

detentos e detentas, uma vez que percebemos que a educação formal continua 

sendo valorizada nas unidades prisionais do Estado de São Paulo. 
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Tabela 46: Monitores presos entrevistados 

Monitor preso Atuação Formação 

A Aulas no PET Ensino Médio completo 

B Aulas no PET Ensino Médio Incompleto 

C Biblioteca Ensino Médio Incompleto 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Adotamos a mesma estratégia de realizar encontros coletivos e 

individuais para buscar informações sobre as ações educativas ofertadas na 

unidade e dialogar sobre outros aspectos pertinentes ao espaço educativo, ao 

espaço escolar. 

Fomos surpreendidos quando indagamos sobre o acesso à “escola”, era 

fácil? Difícil? O que era preciso para que um preso tivesse acesso as ações 

educativas, ou como denominam, acesso a “escola”. 

Explicaram que dependia de inúmeros fatores. Primeiro o preso que tem 

interesse em estudar, tem que ter bom comportamento, encaminhar um “pipa” 

(Monitor A), um bilhete, uma requisição para o setor de educação da unidade e 

aguardar ser chamado (Monitor A). Informaram que por mês, mais de duzentas 

requisições são encaminhadas, porém poucas são as respostas. Veja a lista 

que fizemos este mês. Já subiu e até agora ninguém foi chamado, têm mais de 

sessenta nomes (Monitor C) com a lista que preencheram com os nomes dos 

presos interessados em estudar. 

Depois, o detento (a) interessado (a), não podia estar trabalhando. Caso 

escolhesse trabalhar, estudar se tornaria inviável porque as atividades ocorrem 

no mesmo horário, como acontece na grande parte das unidades prisionais. 

Então, tem muitos presos que não tem visita e preferem encontrar uma vaga no 

trabalho para conseguir comprar o que precisa (Monitor B), por isso muitos 

deixam de estudar. 

Nessa unidade, especificamente, as atividades educacionais ocorrem 

pela manhã e no período da tarde. No Estado de São Paulo, as unidades que 

possuem o regime fechado não oferecem educação no período noturno. 
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Iremos encontrar atividades educacionais no período noturno somente 

nas unidades com regimes semiabertos (Centros de Progressão Penitenciária) 

e nos Centros de Ressocialização, que também possuem regime semiaberto e 

uma população com perfil diferenciado, são condenados primários, com penas 

que não ultrapassam dois anos de detenção. 

Não obstante, alguns dados nos chamaram atenção. O primeiro diz 

respeito a um condicionante imposto pela unidade. O preso que deseja 

participar de uma atividade educacional não formal, como por exemplo, um 

curso de qualificação profissional, precisa estar matriculado em uma turma de 

educação formal. Caso não esteja, não poderá frequentar outras atividades. É 

sério. Se não estiver matriculado na escola, não pode participar de nenhuma 

outra atividade (Monitor B). 

Indagamos no caso de presos que já possuem o Ensino Médio 

Completo, ou simplesmente, por algum motivo, não desejam frequentar as 

turmas de ensino formal, o que eles podem fazer? Resposta: nada. Se não 

estiverem matriculados na educação formal, não participam de outra atividade. 

Tem que ficar no raio e arrumar um trabalho, senão volta para o buraco 

(Monitor A).  

Essa é uma regra especifica dessa unidade, não é oficial, porém 

podemos supor que outras unidades podem criar um mecanismo parecido, 

limitando a participação dos presos em diversas atividades, alegando motivos 

de segurança da unidade, evitando assim a movimentação de muitos presos 

durante os horários em que as atividades são ofertadas. 

Além desse critério, o preso tem que estar “morando no pavilhão um”. 

Se estiver em outro pavilhão – pavilhão dois ou três, também conhecido pelos 

detentos como “buraco”, não terá acesso a “escola” e nem ao “trabalho”. 

No estado de São Paulo, essa prática é adotada na maioria das 

unidades. Como possuem mais de um pavilhão habitacional, onde estão as 

celas, criam critérios para a divisão dos presos a partir de uma “meritocracia 

comportamental”. Ou seja, no pavilhão “um” ficarão os presos que apresentam 

bom comportamento, que trabalham e estudam. O pavilhão “um”, comparado 
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aos outros é mais “sossegado”, há menos presos por cela, o clima é mais 

tranquilo (Monitor B). Nos outros pavilhões ficam os presos recém-chegados na 

unidade, que não desejam trabalhar, que não querem estudar ou que não 

apresentam um comportamento adequado. 

Com esse sistema, cria-se uma barganha entre a direção da unidade e 

os(as) detentos(as). Se o preso apresentar um bom comportamento terá o 

direito de mudar de pavilhão, chegar até o pavilhão “um” e com isso receber 

benefícios como a oportunidade de trabalhar, remir a pena, ter uma 

remuneração, estudar, acessar outros serviços da unidade como saúde, 

atendimento jurídico etc. 

Caso o preso não se comporte, não terá esse direito. Assim, 

descobrimos que se um preso não quiser mais estudar, terá um prazo de 

alguns dias para encontrar outra atividade, terá que “arrumar um trabalho” 

(monitores presos), caso contrário perderá também o privilégio de “morar” no 

pavilhão um, sendo transferido para outro pavilhão. 

Diante disto, indagamos sobre quais os motivos que poderiam levar 

alguém a deixar de estudar, por exemplo. Explicaram que um deles seria a falta 

sem justificativa. O aluno (preso) ao acumular três faltas na escola é excluído 

automaticamente (Monitor A). Outro pode ser a indisciplina (monitor B), 

cometer alguma falta é motivo suficiente para perder a vaga na escola, perder 

o benefício. 

Em relação ao acesso à “escola”, outros dois fatores foram apontados 

pelos monitores. Um diz respeito a estrutura física. Não há vagas para todos 

aqueles que desejam estudar. Nessa unidade existem três salas de aula nas 

quais são ofertadas as atividades formais e outra sala, na qual se desenvolve 

as atividades não formais, tanto no período da manhã, como no período da 

tarde. Atualmente não há mais espaço para nada. 

Durante o período que permanecemos na unidade, pudemos 

acompanhar a reforma de mais espaço que será transformado em sala de aula 

e poderá abrigar novas turmas de educação formal ou ser utilizada para outras 

atividades educativas. 
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Outra dificuldade, diz respeito a “má vontade dos funcionários” (Monitor 

C). Não são todos que demonstram interesse em que “um preso estude” 

(Monitor C). São poucos aqueles que são dedicados, que acompanham as 

atividades escolares. Além disso, há falta de funcionários na unidade. Se 

tivesse mais funcionários, talvez o atendimento fosse melhor (Monitor A). 

Nessa unidade, observamos que no setor de educação existem dois 

funcionários que trabalham diariamente, 08h por dia, de segunda a sexta-feira. 

São considerados diaristas. Outra forma de exercer a função de Agente de 

Segurança Penitenciária seria de plantonista, trabalhando 12h e folgando 36h. 

Neste caso, as unidades precisam montar um esquema bem organizado para 

que os setores não fiquem desprovidos, ou seja, durante a folga de um 

plantonista outro funcionário terá que estar presente. 

Reclamaram muito da qualidade da educação. Afirmaram que a 

qualidade está ruim em todo lugar, é geral (Monitor A). Como são obrigados a 

desenvolverem atividades não formais com os alunos matriculados na 

educação formal – exigência da unidade – muitas vezes encontram 

dificuldades, pois os alunos não sabem ler direito, não sabem escrever! Tem 

aluno que é matriculado no PET e não sabe ler e nem escrever! Ai, a gente tem 

que fazer desenho, inventar um jeito de passar o conteúdo. Eles não 

conseguem acompanhar. (Monitor A). 

Nessa unidade, como nas demais unidades prisionais que desenvolvem 

o Programa de Educação para o Trabalho de Cidadania – PET/ “De olho no 

Futuro” são responsáveis pelas ações educativas não formais. São eles que 

desenvolvem os conteúdos dos módulos temáticos, módulos de 12h, além de 

realizarem cursos como Curso de Informática Básica, que acontece nesta 

unidade, na qual realizamos a pesquisa, e outros cursos de qualificação 

profissional. 

São educadores, podemos afirmar que são “educadores populares”. 

Para assumirem essa tarefa precisam ter no mínimo o Ensino Médio Completo 

e passar por uma seleção realizada por servidores da FUNAP, responsáveis 

pelos programas desenvolvidos na unidade. 
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No caso dos monitores em atividade, somente um possuía o Ensino 

Médio Completo. Os outros dois, afirmaram que participaram do ENCCEJA e 

estavam aguardando o resultado.  

Dependendo do perfil dos detentos (as) de uma unidade prisional, às 

vezes, não surgem candidatos suficientes com o Ensino Médio Completo para 

assumirem as vagas remanescentes de Monitores presos. Quando isso ocorre, 

para não paralisar as atividades, acabam sendo contratados presos com grau 

de escolaridade inferior ao que é solicitado. 

Mensalmente, os Motores Presos, participam de uma formação com a 

equipe regional da FUNAP e diariamente, gastam parte do tempo em que 

permanecem no pavilhão escolar preparando as aulas, pesquisando, criando 

maneiras de ensinar. Quando reclamam da qualidade da educação, o fazem 

com conhecimento de causa, com autoridade. 

Deram o exemplo do que é comum acontecer nas turmas de ciclo 1. 

Afirmaram que por serem turmas multisseriadas, os professores (professores 

da SEE) separam os alunos por fileiras, alinhando em cada fileira os alunos 

“por nível de conhecimento”. – É comum a gente ver na mesma sala o 

Fundamental A, B, C! (Monitor A) Consideram esse tipo de estratégia um 

absurdo.  Afirmaram também que consideram o conteúdo da educação formal 

distante da realidade em que vivem. “É um conteúdo erudito” (Monitor B). Para 

eles, a linguagem é muito importante. Se complicarmos a linguagem, os alunos 

não compreendem nada. (Monitor A). 

Entre esse grupo, a estratégia pedagógica é fundamental para “prender 

a atenção do aluno”. Temos que chamar a atenção! Preparamos o material 

para que as aulas sejam mais legais (Monitor A), Após fazer essa afirmação, foi 

buscar alguns exemplos de materiais preparados por eles e que são utilizados 

em sala de aula. São cartazes, apresentações em PowerPoint que utilizam 

para dinamizar o processo de aprendizagem. Se o aluno só fica copiando da 

lousa a matéria ele perde o interesse (Monitor B) em participar das atividades 

educativas O aluno precisa se “identificar” (Monitores) com o que está sendo 

ensinado. Classificaram muitos educadores como “metódicos”. Seriam aqueles 
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educadores que ao iniciarem as aulas, distribuem os livros e passam o tempo 

todo pedindo para os alunos “abrirem na página tal”, lerem; depois “abre na 

página tal”, copia; depois “abre “na página tal” e façam o exercício (Monitor A e 

B). 

Além dessas questões, reclamam da carga horária diária. Diferente das 

ações não formais, a “escola” estabeleceu uma carga horária de 

aproximadamente 4h10’, ou seja, de 5 aulas de 50’ cada uma. Afirmam que 

ninguém cumpre essa carga horária.  

Entre o momento que são autorizados a saírem da cela e chegarem no 

pavilhão escolar, ultrapassam o tempo necessário para o início das aulas 

previsto para às 8h da manhã, por exemplo. Além disso, se começasse no 

horário, teriam que permanecer na “escola” até às 12h10, porém por volta das 

11h30, os agentes de segurança começam a recolher os alunos. Isso se repete 

no período da tarde, pois são soltos por volta das 13h00 e “trancados” às 

16h30. 

Durante as entrevistas e diálogos percebemos também que valorizam as 

ações desenvolvidas pela chamada educação não formal, pois consideram que 

essas ações “valem para o dia a dia” (Monitor B), trazem informações uteis 

para que possam pensar “sobre a vida” (Monitor A). 

Nesses cursos extraescolares, os temas discutidos são importantes, os 

educadores valorizam os alunos, elevam a autoestima.  Além disso, apesar de 

tudo, afirmam que os assuntos, que os temas, discutidos na “escola” invadem o 

“raio”. “Quando a gente chega no raio a gente continua discutindo o tema” 

(Monitor A), “existem temas que entram na mente” (Monitor B) e “os parceiros 

querem saber o que a gente tá discutindo” (Monitor A). 

Em relação a remição, quando questionados, foram categóricos que 

para eles, por serem monitores, o salário era fundamental e, 

consequentemente a remição. 

Procuraram a “escola” para poderem trabalhar, receber uma 

remuneração. Dos três monitores presos que atuam na unidade, dois não 
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recebem visitas. Seus familiares moram longe, alegaram. Desta forma, o 

salário é importante para a sobrevivência na prisão, “temos que comprar gilete, 

sabonete entre outras coisas para passarmos os dias, os meses (Monitor A)”. 

Consideram que para os alunos, a remição pela educação foi um 

“impacto” (Monitor A). “Antes não tinha, hoje muitos procuram a escola por 

causa da remição” (Monitor B). Porém, acreditam que depois que iniciam as 

atividades escolares, começam a gostar de aprender e deixam de considerar a 

remição como prioridade. 

Sendo o salário o estimulo maior, não descartam que o conhecimento é 

importante. Na fala de um deles: “saber é argumento” (Monitor A). Por isso, 

enquanto puderem permanecerão nessa atividade. 

Queria ou não, ser um monitor preso é uma das atividades mais 

tranquilas e gratificantes numa unidade prisional. O trabalho não é pesado e o 

monitor é reconhecido pela massa carcerária como “professor”. Afirmaram que 

é comum, no raio, outros presos os procurarem para tirar dúvidas, fazer 

questionamentos, pois “são os professores” (Monitor A). 

Valorizam o espaço escolar porque “ocupa a mente” (Monitor C). Além 

disso, podem interagir com outros presos e funcionários e principalmente 

“transmitir conhecimentos” (Monitor B). 

Em relação às atividades que desenvolvem e ao ambiente em que está 

vivendo, no final de um de nossos encontros, um deles fez a seguinte 

afirmação: “o sofrimento é diário, mas podemos amenizar” (Monitor A). 

Com a pesquisa destinada aos alunos, solicitamos alunos do Ciclo 1, 

Ciclo 2 e Ensino Médio. Como na unidade existe a regra que estabelece que os 

alunos matriculados na Educação Formal sejam os mesmos que participam 

das ações de Educação não Formal, nos sentimos contemplados. 

Para a pesquisa, 3 alunos do Ciclo 1, 4 alunos do Ciclo 2 e 4 Alunos do 

Ensino Médio se ofereceram para participar.  
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Tabela 47: Alunos Entrevistados 

Aluno Escolaridade 
Turma que está 

cursando 

A 4ª Série Ciclo 1 

B 4ª Série Ciclo 1 

C 3ª Série Ciclo 1 

D 7ª Série Ciclo 2 

E 8ª Série Ciclo 2 

F 7ª Série Ciclo 2 

G 5ª Série Ciclo 2 

H 1ª Ano Ensino Médio 

I 1ª Ano Ensino Médio 

J 2º Ano Ensino Médio 

L 2º Ano Ensino Médio 
Fonte: SAP, dezembro de 2017. 

Entre os alunos há uma dificuldade para saberem realmente em que 

serie estão. Declaram que estudaram até determinada série, porém como a 

EJA é dividida em Ciclos e Termos, não compreendem muito bem a relação 

entre esses conceitos. Desta forma, adotamos a série que eles declararam 

para classifica-los, uma vez que o Perfil dos Presos é apresentado pelas séries 

escolares, ou simplesmente por terem concluído ou não uma etapa da 

escolarização básica. 

Com os alunos, adotamos a mesma metodologia utilizada com os 

professores e monitores presos. Tivemos conversas em grupos e conversas 

individuais. Também, conseguimos proporcionar um encontro com todos os 11 

alunos juntos para obter informações e esclarecer algumas dúvidas que foram 

surgindo a partir das conversas anteriores. 

Com este grupo, ficou evidente que a “escola” era o lugar onde eles iam 

para aprender. Todos haviam estudado antes de serem presos e agora, cada 

um no seu nível, desejava concluir os estudos. 

A participação nas atividades educacionais sejam formais ou não 

formais contribuía com o desenvolvimento de cada um, segundo eles. 

Quando estavam em grupo, sempre alguns se destacavam, falavam 

mais, participavam mais e, pouco a pouco, os outros iam se soltando. Às 
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vezes, era preciso pedir a opinião de um deles, uma vez que permaneciam 

calados. Quando isso acontecia, começavam a falar e contribuíam de forma 

eficaz com a dinâmica. 

Diferentemente das entrevistas individuais, principalmente com os 

alunos do Ciclo 1, tivemos uma dificuldade maior para obter respostas e 

opiniões. Mas, a convivência com esse grupo foi muito produtiva. 

Outro detalhe importante durante as entrevistas e conversas coletivas foi 

a ausência dos funcionários que trabalham no setor de educação. Num 

primeiro encontro, um funcionário permaneceu com o grupo durante um 

pequeno período e, nesse intervalo, quase não obtivemos as informações que 

desejávamos. Porém, assim que ele deixou a sala e pudemos permanecer sem 

a vigilância, tanto no primeiro encontro, como nos outros que sucederam, os 

diálogos foram enriquecedores. 

Todos afirmaram que os professores, sem exceção eram atenciosos. 

Tiravam as dúvidas e quando necessário iam até as carteiras e realizavam um 

atendimento individual. 

Acompanhando o desenvolvimento das atividades, pudemos notar que a 

organização das salas de aula do Ensino Formal obedecia a formação 

tradicional, como em qualquer escola oficial. Carteiras enfileiradas, cada aluno 

no seu lugar, uma disciplina exemplar. 

Ao contrário, com as turmas de Educação não formal, logo na entrada 

da sala era fácil notar a diferença. As carteiras sempre em círculo, o que 

proporcionava uma dinâmica diferente na sala. A disciplina estava presente, 

porém todos estavam mais próximos. 

A “escola” também é vista como um lugar de “oportunidade”. Esperam 

que com o estudo possam ter uma oportunidade (Aluno A) quando estiverem 

em liberdade, novamente. 

Uma queixa foi em relação a impossibilidade de poderem trabalhar. A 

partir do momento que decidiram estudar era impossível conciliar as duas 

atividades, uma vez que na Unidade o trabalho e estudo são ofertados no 
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mesmo período, padrão que é estabelecido na maioria das unidades do Estado 

de São Paulo. 

Os alunos do Ciclo 2 e do Ensino Médio evidenciaram, durante suas 

falas, que “gostam muito de ler” e que semanalmente retiram livros na 

biblioteca. 

Pelo fato da biblioteca estar localizada no pavilhão escolar, os alunos 

têm uma grande vantagem em relação aos demais presos. Os alunos podem 

frequentar a biblioteca e retirarem pessoalmente os livros que desejam ler. Já 

os demais presos, recebem uma relação impressa, com os títulos que estarão 

disponíveis para empréstimo e a partir dessa relação selecionam o que 

desejam ler. Podem, todos, permanecer com o exemplar durante quinze dias, 

conforme explicado pelo monitor preso que trabalha na biblioteca (Monitor C). 

Descobrimos também, que os alunos classificam os professores entre 

aqueles “que atraem (Aluno D)” e outros que só fazem “copiar” (Aluno D). 

Independentemente se são professores que atuam no Ensino Formal ou no 

Ensino Não Formal, ou seja, Monitores Presos. Afirmaram que alguns 

professores os fazem copiarem “as lições o tempo todo” (Aluno C) o que acaba 

desanimando. Porém, há aqueles que “os atraem” (Aluno D), geram 

questionamentos, fazem provocações, esses são os mais interessantes (Aluno 

F). 

Como uma de nossas questões principais era de investigar a 

disponibilidade das ações educacionais para os internos, questionamos cada 

um sobre “como era conseguir acessar a escola”? Era fácil? Qualquer um 

poderia chegar até lá? 

Afirmaram que o acesso era muito difícil, demorado, que não havia vaga. 

Explicaram todo o processo para conseguirem fazer a matrícula. Qualquer 

preso que deseja estudar precisa encaminhar uma solicitação por escrito para 

o setor de educação da unidade. Quem quer estuda precisa escrever um pipa 

(bilhete) ou ficar atento no raio para incluir o nome na lista (Aluno G) Há 

também uma lista, que costuma ser preenchida no pavilhão e que é, 

posteriormente, encaminhada para o setor de educação. 
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O aluno G, disse que demorou um ano para ser chamado pelo setor de 

educação. Foram inúmeros “pipas” até conseguir a sua matrícula. Os outros 

alunos confirmaram a demora. Explicaram também, como os monitores já 

haviam contado que muitas vezes a demora se dá porque não conseguem 

mudar de pavilhão.  

Como já descrevemos somente os presos que se encontram no pavilhão 

um poderão ter acesso a escola e o fato de estar no pavilhão um, não significa 

que o acesso seja automático. 

Diante dessa informação, fizemos um levantamento da quantidade de 

matrículas realizadas durante o ano de 2017, conforme tabela apresentada 

anteriormente. Percebemos que no mês de janeiro, nenhum aluno foi incluído, 

uma vez que a escola está em recesso e as atividades são suspensas. Em 

outras unidades, nos meses de janeiro e julho, quando a Rede Pública está em 

recesso, conforme o calendário oficial percebemos que as outras atividades 

continuam acontecendo. Porém, nessa unidade, todas as atividades são 

suspensas. 

Averiguamos essa informação junto aos Agentes e ficamos sabendo que 

não há atividade nos períodos de recesso porque os funcionários que 

trabalham no setor de educação se organizam para tirar férias, deixando o 

setor desguarnecido e sem a possibilidade de realização de atividades. 

Se por um lado for matriculado é difícil, ter a matrícula suspensa, ser 

excluído das atividades é muito fácil. Conforme nos explicaram “corta” sem 

motivo (Aluno F). Às vezes o guarda cisma com o ladrão (Aluno H) e pronto, o 

aluno está excluído. 

A falta é o motivo principal. Três faltas exclui o aluno. “Duas faltas no 

mês” é regra para o aluno estar excluído (Aluno I). “Às vezes a gente fica 

doente e não conseguimos ser atendido na enfermaria (Aluno H)”, com isto, 

sem uma justificativa, qualquer aluno está excluído da “escola”. 

Para que os alunos possam frequentar a escola, diariamente é 

encaminhada uma lista para o pavilhão. Assim, quem já está matriculado, 
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verifica se o nome está na lista e fica atento para ser chamado ou comunicado 

que está no horário de se dirigir para a escola. Porém, “às vezes não sabemos 

que fomos incluídos” (Aluno J) e por isso não ficamos preocupados em olhar a 

lista, explicou um aluno. A “gente deu o nome” (Aluno F), mas não sabemos 

quando seremos chamados. A lista chega ao pavilhão, não olhamos, o nome 

está lá, não comparecemos na escola, “estamos excluídos” (Aluno H). 

Infelizmente, o preso que se encontra no pavilhão tem muita dificuldade 

em receber informações. Ele não tem contato com funcionário de outros 

setores. Seu contato direto é somente com o agente de segurança que está “na 

gaiola do raio,”portão que dá acesso ao raio e aos outros setores. “Nem 

sempre o guarda” está preocupado com a gente (Aluno G). 

Outra reclamação dos alunos entrevistados foi em relação com a 

impossibilidade de levarem o material escolar para o raio. Ao término da aula, o 

material permanece na escola. Nenhum aluno está autorizado em levar o seu 

caderno para o pavilhão. 

Na escola cada aluno tem o seu caderno, somente o caderno é 

individual. O restante do material utilizado em sala de aula é coletivo. No início 

da aula são distribuídas as canetas, lápis, borracha livros etc. Ao término na 

aula todos tem que devolver e não pode faltar nada. “Quando falta, tem que 

aparecer o aluno que pegou” (Aluno E), porque se isso não acontecer à classe 

toda é punida. “Uma caneta, um castigo” (Aluno F), “um livro estragado, todos 

são punidos” (Aluno G). Acreditam que essa regra não é justa. Quando isso 

acontece e não aparece o culpado a única coisa que podem fazer é o 

“confronto de mente” (Aluno G). Discutem e forçam aquele que “pegou” o 

material aparecer, para evitarem um castigo coletivo. 

Consideram que a melhor forma de utilização do material seria a de que 

cada aluno recebesse um kit que ficaria sob sua responsabilidade. “Isso gera 

confiança”, “responsabilidade” (Aluno F). 

Afirmam que os alunos que “dão uma dessa, somem com o material” 

não estão interessados em estudar, desejam só “ocupar o lugar” (Aluno F). 
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Novamente em relação aos desligamentos, afirmaram que o momento 

da rematrícula é crucial. Como o PEP está organizado por semestre, 

burocraticamente no início de um novo semestre as turmas são reorganizadas 

e os alunos precisam ser matriculados novamente. Esse processo é estranho, 

pois o programa prevê que as matrículas sejam diárias, pois a rotatividade é 

muito grande. Porém, a “escola” da prisão segue os rituais da “escola oficial”, 

inicio de semestre, matrícula. 

Os alunos afirmaram que nesse momento os funcionários aproveitam 

para oferecer vagas de emprego. “Quem quer trabalhar”? (Aluno E) Assim, 

constataram que no início de cada semestre, muitos alunos deixam a escola 

para assumirem uma vaga de trabalho. Possivelmente, segundo os alunos, os 

agentes preferem oferecer as vagas para eles porque são bem comportados, 

fazem isso como se estivessem dando um prêmio em troca do “proceder” 

(Aluno F). 

Aqueles que estão “esgoelados” não pensam duas vezes (Aluno F). 

Muitos necessitam de uma remuneração para sobreviverem na prisão.  

Em relação ao material, insistiram que seria muito importante poder leva-

lo para o raio porque teriam mais tempo para estudar. “Às vezes não temos 

nada para fazer, aí, a gente pegaria o caderno e faria tarefas, lia a lição” (Aluno 

D), ou seja, “ocuparia a mente” (Aluno D). Um dos alunos falou da importância 

de estudarem no raio. Muitos querem fazer o ENEM e sem o material fica difícil 

se prepararem para o exame. O tempo que ficamos na escola é pequeno, 

precisava levar o material para o raio (Aluno E). 

“Ninguém quer regredir pra trás” (Aluno F), afirmou um dos alunos. A 

partir dessa fala expuseram a insatisfação com a mudança continua das 

turmas. Sempre tem alunos novos, os professores têm que começar tudo de 

novo. Outro afirmou que na rua chegou a estudar na oitava série e agora, numa 

classe multisseriadas, convivia com alunos que sabiam menos que ele. Dessa 

forma, fazia todas as lições e pedia emprestado o livro do professor para 

estudar coisas novas, vou avançando na matéria (Aluno G). 
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Outros reclamaram que tiraram notas boas, porém foram informados 

pelos professores que não seriam promovidos no final do semestre porque 

fazia pouco tempo que estava estudando. “O professor me falou, que na 

reunião que tiveram ele tentou me defender, mas não teve jeito, não fui 

promovido para outra turma” (Aluno H) Desta forma, terá que ficar mais um 

semestre na mesma turma. 

Consideram que o modelo de classes multisseriadas “é exaustivo” 

(Aluno F), eles sabem que foram promovidos, porém continuarão na mesma 

turma por mais um semestre, “teremos que fazer seis meses novamente” 

(Aluno E), vendo os mesmos conteúdos. 

Curiosamente, partiu desses alunos a ideia da existência de “um plano 

de avaliação” (Aluno F),  onde os professores considerassem o que foi 

realizado, o que cada um sabe e não somente o tempo em que estão 

matriculados. “Se a turma mudou” repetem todo o conteúdo (Aluno F). 

Os alunos do Ciclo 1 explicaram que nessa turma os professores 

separam os alunos e distribuem tarefas individualizadas, já os outros alunos 

disseram que nas outras turmas “isso não acontece”, ficam todos juntos (Aluno 

E). Porém, admitiram que os professores são bacanas quando percebem que 

um aluno não está acompanhando. “Como os professores não podem mudar o 

aluno de turma, eles combinam entre eles e colocam o aluno na outra sala” 

(Aluno E). Sabemos que oficialmente existe a progressão continuada, após 

avaliação os alunos podem ser remanejados para uma turma mais avançada, 

porém não está prevista a regressão do aluno. 

Dessa forma, “informalmente” os professores se organizam para auxiliar 

aqueles que têm mais dificuldades, adequam o aluno a uma turma, mesmo que 

o nome dele esteja registrado em outra. 

Sobre a remição, afirmaram que os presos que possuem advogado 

particular, conseguem com mais facilidade. Os outros, que não tem advogado, 

“sofrem um pouco mais” (Aluno F). Porém, por estarem frequentando a escola, 

existe uma facilidade maior. Fica mais fácil entrar em contato com outros 

setores, fica mais fácil um funcionário que trabalha no setor de educação 
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pesquisar como está o processo criminal e assim trazer informações 

atualizadas, num tempo menor. 

Outro dado que pudemos verificar refere-se aos alunos que concluíram 

os estudos. Esses são obrigados a deixarem a escola e, consequentemente, 

impedidos de participarem de qualquer atividade educacional, são obrigados a 

“descer o morro” (Aluno F). Voltam para o pavilhão e tem um prazo para 

encontrarem alguma atividade para fazer, além da escola. Se não encontrarem, 

por exemplo, um trabalho, é obrigado a mudarem de pavilhão e perderem os 

benefícios conquistados até o momento. Como disseram: “vão para o buraco” 

(Aluno F), assim denominado os raios 2 e 3. 

Apontaram também algumas carências em relação a infraestrutura do 

espaço escolar: falta ventilador, bebedouro e material escolar. 

Realmente, num dia quente, o espaço escolar fica insuportável. 

Permanecer por mais de 4h num ambiente sem ter água para beber, sem uma 

ventilação adequada é um castigo não só para os alunos, mas para os 

professores e funcionários. 

Questionamos as atividades não formais, perguntamos o que achavam 

delas, se eram importantes, se existia alguma diferença com a “escola”. 

A partir desse questionamento, foram apontando aspectos positivos e 

negativos. Acham que essas atividades irão auxilia-los na ressocialização. São 

atividades que fornecem um certificado, uma qualificação profissional.  

Quando disseram isso, questionamos sobre o trabalho, se tinham uma 

profissão? Se haviam trabalhado? Dos 11 entrevistados, todos disseram que 

sim, haviam trabalhado nas mais diversas áreas, mas nenhum tinha feito até 

então um curso de qualificação profissional. 

Por outro lado, afirmaram também que muitas vezes os professores 

(monitores presos) não conseguiam problematizar algumas questões. Quando 

ficavam muito repetitivos, dizendo sempre a mesma coisa, “às vezes até 

parece que não tem mais conteúdo para ensinar” (Aluno E), o curso ficava 

“sufocante, estressante, parece que só querem ocupar o tempo” (Aluno F) e 
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exemplificaram: às vezes, como temos 3h de aula do curso, acabou a primeira 

hora e o professor não tem mais nada para dizer, fica repetindo a mesma 

coisa, a gente permanece na sala porque não pode ir embora” quando isso 

acontece o curso fica “chato”(Aluno E), tanto que um dos alunos deixou muito 

claro: “subestima a nossa inteligência”(Aluno D) 

Eles afirmaram que querem aprender “a gente precisa buscar o 

conhecimento” (Aluno C) e muitas vezes os monitores “repetem a apostila” 

(Aluno D). Por isso reivindicaram a necessidade de terem acesso aos materiais 

didáticos, para poderem estudar. Afirmaram que em muitos cursos, somente o 

monitor tem a apostila e eles são obrigados a copiar o que o monitor expõe. 

“Se tivéssemos o material didático teríamos como aprender mais” (Aluno G). 

Seguindo as reivindicações, disserem que o monitor tem que adequar o 

conteúdo ao tempo, precisa dinamizar a aula e despertar o interesse nos 

alunos, a curiosidade. 

Para esse grupo, os professores e monitores precisam motivar os 

alunos. Afirmaram que todos têm interesse em aprender, mas depende 

também do professor. Quando o aprendizado “é legal, traz paz psicológica” 

(Aluno D), eles se sentem bem, se sentem capazes. 

Em relação ao benefício da remição, acham também que é um processo 

demorado porque existem muitas interrupções durante o mês. Citaram as blitz, 

o pecúlio (dia em que recebem suas remunerações), feriados. Como essas 

ações paralisam as atividades, os dias que não tem aula, não contam como 

dias remidos. Além disso, para progredirem de regime não existem regras 

claras, é difícil saber quando iremos para o semiaberto ou para o regime 

aberto, consideram que deveria ser mais simples, porém o “processo é lento” 

(Aluno F). 

Entre os alunos do ciclo 1 ficou evidente que o fato de terem aprendido a 

ler era a maior recompensa. “Quando cheguei aqui, não lia” (Aluno B), com a 

leitura as coisas ficam mais fáceis, um orgulho para a família (Aluno C). 

Também, para esse grupo, a descoberta da importância do estudo foi 

fundamental, não valorizavam a escola antes, agora querem aprender. 
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Por fim, destacaram que algumas atividades desenvolvidas extraclasses, 

se assim podemos classificar, foram fundamentais. Citaram o SARAU que 

ocorre no final do ano letivo. Todos haviam participado do último SARAU, “deu 

um frio na barriga” recitar um poema, tocar um instrumento (Aluno F). Um 

deles, que era todo tatuado fez questão de ressaltar: “imagina eu, todo 

desenhado lá na frente de todo mundo recitando um poema, nem eu mesmo 

acreditei” (Aluno G). Para eles, essas atividades são fundamentais, pois 

valoriza o esforço de cada um deles. 

Preliminarmente, com os dados coletados, podemos inferir algumas 

conclusões a partir das categorias apontadas por Scarfó (2011) e que 

utilizamos para avaliar a oferta da educação nas prisões e elencar o que 

denominamos como fragilidades institucionais. 

Partindo da característica acessibilidade que, 

Defendem o “acesso ao direito sem restrição alguma, isto é, a 
obrigação do estado de eliminar todas as exclusões baseadas 
em critérios discriminatórios de qualquer índole e a obrigação 
de identificar os obstáculos que impeçam o direito à educação, 
buscando superar a exclusão” (SCARFÓ et al, 2011 p. 155). 

Podemos perceber inúmeros fatores que impedem o acesso aos 

Programas Educativos oferecidos nas prisões. Desde o número de unidades 

que não ofertam a educação, seja pelo Regime Disciplinar, seja pela Estrutura 

física; o baixo número de matrículas durante os semestres; o número de 

unidades que não oferecem os Programas nos Períodos determinados; a não 

ocupação total do espaço escolares ficando dessa forma muitas vagas ociosas, 

a falta de professores; as dificuldades para que os alunos acessem os 

programas; as vinculações entre os Programas exigindo que os interessados 

participem da Educação Formal para que tenham a possibilidade de acessar os 

outros programas; as evasões ou exclusões, pois cabem muitas vezes aos 

funcionários decidirem quem pode e quem não poderá estudar; a disputa entre 

as atividades laborais e os projetos de Educação, que obriga aqueles que não 

têm recurso, abandonam a escola; a superlotação das unidades, que impede o 

atendimento adequado dos programas de Educação. 



226 
 

Além disto, observando a oferta de práticas educativas através de um 

segundo critério, disponibilidade que defende a “diversidade na oferta 

educativa, isto é, obrigação do estado de assegurar educação gratuita e 

obrigatória disponível para todas as pessoas que não tenham desfrutado e/ou 

concluído” (SCARFÓ et al, 2011, p. 115), podemos apontar que 

cronologicamente, com a implantação do PEP, valorizou-se a educação formal 

em detrimento de outras práticas educativas. Somente a partir do segundo 

semestre de 2013, por iniciativa da FUNAP, foi organizado a oferta de 

educação não formal com a implantação do PET. 

Deste período para até o momento, percebemos ora uma disputa entre 

os dois Programas, ora uma vinculação que excluí alunos que não estejam 

matriculados na educação formal e, principalmente aqueles que já concluíram 

as etapas do Ensino Fundamental e não podem mais acessar as outras ações. 

Ressalvamos que as regras encontradas na unidade na qual ocorreu a 

pesquisa, não podem ser generalizadas e não o é oficialmente. Porém, nos dá 

margem para supor que outras unidades acatem os mesmos procedimentos, 

pois facilitaria a movimentação diária dos presos entre as celas e o pavilhão de 

educação. 

Em relação ao critério de adaptabilidade a partir do qual, 

“a educação seja de acordo com a pessoa que a recebe e com 
o contexto que o rodeia, isto é, obrigação estatal de suprir uma 
educação “extraescolar” a quem tem obrigação de gozar desse 
direito e esteja impedido de presenciá-lo ou gozá-lo de maneira 
deliberada – é o caso das pessoas aprisionadas -; obrigação 
estatal de ajustar a princípio o modelo educativo e, por último, 
fortalecer, obrigação de fortalecer os Direitos Humanos por 
meio da educação aplicando o princípio da indivisibilidade dos 
Direitos Humanos” (SCARFÓ et al, 2011, p. 151). 

Ora, entendemos que o modelo utilizado para a implantação do PEP não 

respeitou e não respeita as particularidades desse contexto e nem os 

interesses dos homens e mulheres em privação de liberdade. Através dos 

dados colhidos, praticamente é impossível cumprir as cargas horárias diárias 

ou completar a carga horária semestral. Por um lado, como ficou evidente nos 

depoimentos, existem inúmeros fatores que obstruem o bom funcionamento da 
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escola, além disto, as transferências e inclusões de novos alunos forçam os 

educadores a recomeçarem o trabalho ou terem que definir sem parâmetros 

muito claros os conteúdos que deverão ser ensinados. 

Percebemos também que por um lado, a oferta de educação oficial, 

formal, mantém o pressuposto de um ensino compensatório, conteudistas, que 

dificilmente se adequara ao modelo de classes multisseriadas. Além disso, a 

possibilidade da matrícula em qualquer momento do processo versus ao tempo 

necessário para a frequência no processo escolar formal, não deixa claro para 

os alunos e para os professores, quando poderão ser aprovados. 

Percebemos também, pelos depoimentos que as práticas não formais se 

adequaram de uma forma mais eficaz a estrutura prisional, possivelmente por 

terem um caráter mais flexível, mas que precisam ser aprimoradas. Se por um 

lado os conteúdos dialogam com a realidade dos alunos e são pertentes para 

um futuro próximo, para o planejamento de suas vidas, por outro, como ficou 

demonstrado, essas práticas pecam quando utilizam de metodologias menos 

dialógicas, mais expositivas. Situações em que os alunos demonstraram um 

certo desinteresse, pois fica monótono. Por outro lado, seja nas práticas 

formais como nas não formais, uma metodologia que problematiza, que 

desafia, faz com que as discussões ultrapassem o limite do pavilhão escolar e 

chegue até a cela. 

Por último, o critério da aceitabilidade pelo qual, 

“os conteúdos e métodos desenvolvidos sejam aceitáveis 
eticamente. Isso implica no desenvolvimento de uma Educação 
em Direitos Humanos, isto é, obrigação estatal de proporcionar 
uma educação com determinadas qualidades alinhadas aos 
Direitos Humanos e, portanto, uma obrigação estatal de 
assegurar que os processos de ensino aprendizagem estejam 
alinhados com os Direitos Humanos e oferecendo o direito a 
recursos efetivos de garantia a todos (as) os (as) docentes e 
alunos(as)” (Scarfó et al, 2011 p. 156). 

Consideramos que durante todo o processo de pesquisa podemos 

perceber que ainda restam muitos esforços para que o acesso às práticas 

educativas nas prisões sejam realmente um direito. Infelizmente, notamos que 
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atualmente o acesso a esse direito é um privilégio de poucos, a partir das 

negociações internas e da troca de prêmios entre os funcionários e os cativos. 

Estabelecemos ainda uma regra muito próxima às técnicas de 

segurança e disciplina do que um modelo que possa garantir o direito ao 

acesso e permanência na “escola”. 

Salientamos também, a necessidade de repensar os conteúdos e as 

práticas. Há a necessidade de um planejamento mínimo, de organização do 

início, desenvolvimento e termino dos processos.  

Possivelmente, as práticas não formais por não possuírem a rigidez das 

práticas formais se adaptem mais facilmente ao contexto prisional, mas 

precisamos ficar atentos aos tempos de formação disponível e as 

particularidades de cada instituição. 

Em relação aos conteúdos, não podemos perder de vista que as práticas 

educativas nas prisões são destinadas a jovens e adultos. Por isso, elencar 

conteúdos que sejam pertinentes ao mundo em que vivem sem desprezar os 

conteúdos básicos para uma formação plena e cidadã. 

Além disto, como ficou claro na fala de um dos educadores, precisamos 

acrescentar outras temáticas. Infelizmente, os materiais destinados a EJA, na 

sua maioria, não dão conta dos problemas atuais. O mundo ficou mais 

complexo, temos novas exigências, novos temas, novas relações interpessoais 

que precisam ser discutidas por todos e principalmente a partir das práticas 

pretendem formar. 

Diante disto, consideramos que ao trazer os questionamentos e 

resultados apresentados durante a pesquisa, conseguimos também pistas para 

elencar aquilo que denominamos enquanto limites institucionais. 

De um lado, limites da instituição prisão ao permitir o desenvolvimento 

de práticas educativas no seu interior, objetivo este colocado desde sua origem 

para a transformação das pessoas, da sua reabilitação ou como preferimos 

denominar, para sua reintegração social. Por outro lado, da instituição escolar 
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que precisa adaptar ao universo prisional, respeitando as suas particularidades 

e especificidades. 
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CONCLUSÃO 

Os dados (SAP, 2017) apresentados através da pesquisa demonstram 

que aproximadamente 7% da população prisional do Estado de São Paulo 

estão matriculadas no Programa de Educação nas Prisões, implantado e 

desenvolvido, a partir de 2013. Este número percentual é proporcionalmente 

baixo, se comparado a média das matrículas realizadas em outros Estados 

que, segundo o INFOPEN alcança taxas aproximadas de 10% da população 

prisional do país, número que revela uma realidade cruel, no sentido da oferta 

de educação para homens e mulheres em situação de privação de liberdade. 

Em relação à oferta de educação não formal, por não haver dados 

confiáveis, pelo menos até o momento da realização dessa pesquisa, os 

atendimentos apresentam melhores índices, porém não fica claro o número de 

presos (as) atendidos, uma vez que as maiorias das ações desenvolvidas não 

apresentam o número efetivo de matrículas. 

Segundo Berkeley (2005), através da narrativa testemunhal, da vivência 

diária nas prisões acompanhando as atividades em loco ou, participando 

ativamente na concepção e monitoramento dos Programas, a pesquisa 

procurou apresentar outros indicadores, outras informações, seja através dos 

relatos de educadores e alunos, seja através de conversas e entrevistas. 

Como apontado anteriormente, se o direito à oferta de educação para 

homens e mulheres em situação de privação de liberdade é um consenso, a 

pesquisa procurou avaliar a qualidade das ações ofertadas e demonstrar que 

há que se fazerem considerações importantes, considerando critérios 

referentes ao acesso e permanência, questões referentes à prática educativa e 

a proposta pedagógica, que estão inseridas dentro e diante dos conflitos e 

tendências históricas, como em relação aos tempos destinados ao 

aprendizado.  

Através do testemunho e da narrativa, a pesquisa procurou denunciar as 

condições insatisfatórias e injustas (BEVERLY, 2005) enumerando e refletindo 

sobre os dados e critérios avaliativos – acessibilidade, disponibilidade, 
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adaptabilidade e aceitabilidade - os limites institucionais para a oferta de 

educação nas prisões.  

Um tema importante atualmente, que foi sendo construído ao longo do 

processo investigativo a partir das inúmeras questões e hipóteses encontradas, 

delimitando, através de inúmeros questionamentos, o problema central da 

pesquisa. 

Desde o início desta pesquisa a defesa do direito à educação para as 

pessoas em situação de privação de liberdade foi o mote principal. Além disso, 

a preocupação com a avaliação das práticas desenvolvidas foi objetiva a serem 

perseguidos. 

Por diversas vezes, foi afirmado que a educação não pode ser vista 

como um privilégio no interior das prisões. Além da educação, outros direitos 

também precisam ser garantidos e preservados no sentido da criação das 

condições mínimas para que os homens e mulheres detentos (as) em situação 

de privação de liberdade, tenham a oportunidade de superarem o momento 

pelo qual estão passando com dignidade e poderem, apesar de tudo, 

reconstruírem suas identidades e recuperarem sua autoestima e sua história. 

Sabemos também que isso não é uma tarefa fácil. Como tentamos 

demonstrar, historicamente, a prisão vem demonstrando sua dificuldade 

enquanto instituição no quesito da reintegração das pessoas, principalmente 

pelos altos índices de reincidência prisional no país. 

Ademais, outra preocupação foi a de procurar descrever a história da 

educação nas prisões no Estado de São Paulo. Por um lado, por que o Estado 

de São Paulo apresenta inúmeras características que o difere dos outros 

Estados da União. Seja pelos dados referentes a quantidade da população 

prisional e de unidades prisionais, seja por ter sido um estado que nos últimos 

40 anos, manteve uma política específica para a oferta de trabalho, educação e 

cultura no interior das unidades prisionais criando uma Fundação exclusiva 

para tratar dessas ações. 
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Desta forma, recuperar a ação histórica da Fundação Prof. Dr. Manoel 

Pedro Pimentel – FUNAP (Rusche, 1995; Português, 2001, Leme, 2002) 

possibilitou demonstrar os esforços, erros e acertos que foram se acumulando 

durante os anos. 

Um modelo de gestão que recebeu elogios, mas também que foi por 

muitas vezes criticado. Um modelo de gestão que excluiu outros atores do 

processo educativo, sejam departamentos ou Secretarias de Governo, seja as 

Instituições da Sociedade Civil. 

Ao acompanhar parte dessa história, ao menos os últimos 25 anos, e 

vivenciar as mudanças, quando enfim foram anunciadas as Diretrizes 

Nacionais de Educação nas Prisões, uma normatização tão esperada por todos 

aqueles que atuam nesse campo, a apreensão continua, pois o fato de haver 

uma normatização não significou uma mudança efetiva na oferta das práticas 

educativas, nas instituições destinadas a privação de liberdade, o atendimento 

continuou ínfimo. 

A pesquisa demonstra que, a partir de 2011 e mais efetivamente após 

janeiro de 2013, com a implantação do Programa de Educação nas Prisões30, 

as ações consideradas como não formais foram relegadas a um segundo 

plano. 

A partir daquele momento, pelo menos no Estado de São Paulo, fica 

evidente a opção pela oferta da escolarização – educação formal - nas prisões 

a partir da implantação de um programa, copiando o que o Estado já ofertava 

na rede pública, com poucas ou nenhumas alterações, sem adaptar o modelo 

ao contexto prisional que se apresenta como particular e específico. 

Desta forma, a descrição história procurou demonstrar que, meses 

depois, mais precisamente em junho de 2013, outra política educacional foi 

criada no sentido de organizar as práticas não formais nas prisões, práticas 

que se caracterizam através da oferta de cursos de qualificação profissional, 

atividades artísticas e culturais, com isto o Estado de São Paulo, procurou dar 

                                                           
30

 Implementação do PEP através do Decreto 57.238, de 17 de agosto de 2011, DOE 18/08/11. 
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uma resposta mais efetiva as Diretrizes Nacionais de Educação nas Prisões. 

Porém, mesmo com a implantação dessas medidas, não atingiu o mínimo para 

superar as dificuldades da oferta das práticas educativas nas prisões. 

Mesmo com a implantação de novos Programas, as práticas educativas 

– formais e não formais - não se aproximaram do que propõem a Diretrizes 

Nacionais de Educação nas prisões, quando prevê um conjunto de ações 

educativas, formais e não formais, para garantir a formação integral e cidadã 

de homens e mulheres que se encontram em situação de privação de 

liberdade. 

Propor Programas educativos nas prisões requer o reconhecimento da 

especificidade e das características próprias desse contexto.  Requer o 

reconhecimento das pessoas, homens e mulheres que estão, temporariamente, 

em situação de privação de liberdade. Requer a crença de que o humano não 

nasce pronto, e por isso, possa mudar independente das condições em que 

são obrigados a viver. 

A análise dos números do Estado de São Paulo, em relação à oferta de 

educação nas prisões, evidencia que na última década o crescimento da 

população prisional foi maior do que o investimento em relação ao atendimento 

das demandas, na área de reintegração social, principalmente educacionais. 

Mesmo reconhecendo a falta de investimento na área educativa, o 

processo investigativo não se contentou com explicações que versavam sobre 

a superlotação das unidades ou sobre a falta de infraestrutura para justificar o 

baixo atendimento. 

Através da pesquisa na literatura especializada, da observação do dia a 

dia das prisões, o diálogo com outros profissionais, das narrativas e 

testemunho, o processo investigativo possibilitou a formulação de algumas 

hipóteses para compreender melhor esse fenômeno, até a definição do 

problema, que seria preciso compreender, qual seja, os limites institucionais 

que não foram superados e interferem no direito da oferta, acesso e 

permanência, de homens e mulheres em situação de privação de liberdade e 

na qualidade das práticas educacionais.  
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A investigação dos dados quantitativos, cruzando informações e 

números que pouco a pouco foram revelando inúmeros fatores, limites, 

impostos muitas vezes pelas instituições que são responsáveis em garantir o 

direito da educação nas prisões, levantou novos questionamentos. 

Através dessa análise quantitativa, a compreensão de que existe um 

limite estrutural para a oferta da educação nas prisões confirmou uma tese 

antiga31, porém, não satisfatória, uma vez que foram identificados horários e 

espaços ociosos nos quais, a ampliação da oferta poderia ser realizada. 

Pelos dados apresentados, fica evidente que em muitas unidades 

existem espaços ociosos, como períodos em que as práticas escolares 

poderiam ser desenvolvidas. 

O não preenchimento das vagas ou a não utilização dos períodos 

ociosos estão relacionados a diversos fatores. Primeiro, referentes a falta de 

investimento, principalmente humano. Segundo, as normas internas impostas 

nas unidades que impedem o pleno aproveitamento desses espaços. 

Também, através da pesquisa, é possível verificar que se por um lado 

não existem agentes penitenciários suficientes para acompanhar as atividades 

educacionais, por outro, a uma carência de professores (as), educadores (as), 

monitores (as) presos (as) para atenderem os espaços que estão em 

funcionamento e quem dirá uma carência ainda maior se novos espaços forem 

abertos. 

Como apontado anteriormente, não existe uma política para a garantia 

do direito à educação nas prisões. Uma política que vislumbre a formação 

integral e cidadã dos homens e mulheres presos. Sem investimento, sem 

clareza para os Programas em ação, com a desqualificação das práticas não 

formais, ficará impossível “transformar” as pessoas em situação de privação de 

liberdade (JULIÃO, 2016) 

                                                           
31

 Infelizmente, não diferente das políticas sociais em geral no nosso pais, vivemos também na 
política de educação de jovens e adultos em situação de restrição e privação de liberdade as 
contradições e agruras dos descompassos entre o legal e o instituído na prática, tão comum na 
cultura política do nosso Estado (JULIÃO, 2016 p. 33). 
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Manter a oferta de educação formal, sem adaptar o modelo ao contexto 

prisional é um erro – importação de modelos – a não adaptabilidade. Manter a 

rigidez escolar num espaço tão diverso e particular é um engano. Não respeitar 

o público que ali se encontra homens e mulheres privados de liberdade, com 

histórias e necessidades tão diversas significa perpetuar o modelo excludente 

que já os violentou no passado (IRELAND, 2011). 

Não reconhecer as práticas que já foram desenvolvidas, os projetos 

implantados, foi um erro. A repetição de modelos hegemônicos, que 

consideram a Educação de Jovens e Adultos não como modalidade, mas como 

suplência continua sendo um engado. Insistir num modelo que preserva a 

elevação de escolaridade – educação formal – como alternativa para educação 

nas prisões, sem reconhecer outras práticas, será um fracasso. Pensar uma 

educação nas prisões é pensar numa educação que seja significativa, que 

respeite a dignidade de homens e mulheres presos e que permita a esses 

sujeitos (re) construírem um projeto de vida, com liberdade e consciência 

crítica. 

Com o objetivo de procurar demonstrar os limites Institucionais diante da 

oferta de práticas educativas nas prisões, os critérios apontados por Scarfó et 

al (2011) foram fundamentais. Através desses critérios selecionados, fica mais 

evidente a escolha de parâmetros. Com isto, torna-se possível não somente 

quantificar o atendimento, mas a possibilidade da existência de critérios que 

colaboram de forma decisiva para a avaliação da qualidade das práticas 

educativas desenvolvidas nas unidades prisionais. 

Os critérios indicados contribuem de forma decisiva para que os 

gestores possam vislumbrar um novo horizonte, possam ir além do que as 

pesquisas costumam apresentar e discutir. Assim, a partir da ideia de 

acessibilidade a compreensão de que além da falta de vagas, um dado objetivo 

existe outras regras e práticas que impedem o acesso dos detentos e detentas 

às práticas educativas no interior das unidades prisionais, regras impostas pela 

própria dinâmica interna das unidades prisionais.   
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Verificando as estruturas instaladas em cada unidade, fica evidente que 

ocorrem outros inúmeros processos que dificultam os detentos e detentas de 

participarem da “escola”, nome dado ao pavilhão escolar instalada nas 

unidades prisionais, mas que congrega uma gama de práticas educativas que 

vão além da educação formal. Desde a regulação, impostas pelos funcionários, 

no tocante ao acesso ao pavilhão escolar, até mesmo a distribuição dos 

cativos, pelos raios da unidade, que permite a permuta, a troca entre o bom 

comportamento e o acesso ao direito, entre a boa conduta versus o prêmio ou 

castigo (MELO, 2014). 

Um segundo critério, a disponibilidade, possibilita compreender que 

existem muitas práticas que poderão ser alteradas uma vez que o modelo, 

atualmente utilizado, pela sua rigidez, dificulta o acesso e a permanências de 

presas e presas nas práticas educativas oferecidas nas unidades prisionais do 

Estado de São Paulo. 

Além disso, pela gestão autoritária imposta em cada unidade, pela 

autonomia dos dirigentes e funcionários, a disponibilidade, ao acesso às 

práticas educativas, está restrita a um grupo “privilegiado” de presos (as), 

através de um processo de negociação interna, no qual aqueles que 

apresentam um bom comportamento, que assumem o papel do “bom preso” 

podem se beneficiar.  

A partir da convivência nesse espaço e das informações fornecidas 

pelos alunos e educadores, foi possível reconhecer estruturas informais que ao 

serem implantadas colaboram na gestão da unidade. Assim, a partir dessas 

normas são estabelecidos procedimentos, regras que precisarão ser 

conhecidas e obedecidas e ao fazerem isso, os presos (as), através de 

negociações extraoficiais, recebem benefícios que invertem a lógica do direito. 

Romper com esses procedimentos, ampliar o acesso, diversificar a 

oferta, permitir que todos participem independente das características 

particulares será um desafio a ser superado. 

Diversificar a oferta também consiste em utilizar de outras tecnologias 

para ensinar e aprender. Os processos ainda são rudimentares, a maioria da 
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oferta é presencial e baseada em materiais didáticos ora obsoletos, ora 

insuficientes. Neste campo muito terá que ser feito, há muito que avançar, 

existem muitas barreiras que precisarão ser ultrapassadas. 

Conforme os depoimentos dos educadores da Secretaria de Educação, 

na educação formal, não existem diretrizes claras sobre o que ensinar. Não há 

após a implantação do Programa de Educação nas Prisões uma Proposta 

Política Pedagógica que oriente o que fazer em sala de aula, 

Tanto para os educadores (as) da Secretaria de Educação como para os 

monitores presos (as), que atuam nas práticas não formais, o investimento em 

formação é fundamental. Garantir a formação inicial e continuada desses 

“agentes” significa garantir a qualidade das ações ofertadas e desenvolvidas no 

interior das unidades prisionais.  

Outro ponto a ser considerado e que é muito importante refere-se a um 

terceiro critério que versa sobre a adaptabilidade dos Programas a realidade 

prisional. Neste quesito, fica evidente que os tempos de aprendizagem, os 

conteúdos, metodologias, práticas e materiais disponibilizados precisam 

respeitar os espaços, a organização e os sujeitos para quem são destinados e 

os contextos onde serão utilizados. 

A definição da carga horária diária, “os tempos de aprender” que,  

historicamente ficaram subordinados ao modelo de contratação dos 

educadores (as) e que continuam vinculados a esse padrão. Repensar a carga 

horária diária, repensar os tempos de aprendizagem será fundamental para 

adequar as ações e as práticas educativas a esse contexto tão distinto, qual 

seja a prisão. 

Além da delimitação da carga horária diária, “dos tempos de 

aprendizagem” há que se respeitar as características de cada unidade 

prisional, observando o regime e o gênero do público que ali está, tem que ser 

um parâmetro as a oferta e desenvolvimento das práticas educativas.  Diante 

da diversidade de unidades e da população prisional, continuar defendendo 

uma proposta única de atuação significa negligenciar a diversidade presente 

nesse universo. 
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Insistir na defesa da EJA enquanto modalidade de ensino e 

principalmente na EJA nas casas de detenção significa observar os princípios e 

diretrizes construídas e aprovadas ao longo da história e que estão sujeitas às 

distorções, pois são construções derivadas de conflitos, de interesses e 

repletas de intencionalidades.  

A educação nas prisões é uma educação voltada para adultos. Adultos 

que possuem uma história, que apostam nas práticas educativas não somente 

como uma forma de receberem um benefício, mas como um apoio para 

construírem um projeto de vida, como possibilidade de se reconhecerem 

enquanto sujeito de direitos. 

Nessa perspectiva, não se poder negligenciar o investimento na 

formação dos profissionais que atuarão diretamente para a implantação e 

desenvolvimento dos programas, sejam eles educadores ou agentes 

penitenciários.  

Como destacado anteriormente, será necessário garantir as práticas 

educativas enquanto práticas pedagógicas e não terapêuticas. Com isto, 

haverá a possibilidade de superar o modelo imposto pela prisão que insiste em 

punir o criminoso sem considerar a pessoa que está ali, disposta a aprender, a 

ter uma nova vida, superando a condição atual através da participação em 

processos educativos. 

Finalizando essa reflexão, um quarto e último critério que poderá ser 

utilizado como parâmetro para avaliar as práticas desenvolvidas nas prisões e 

para elencar os limites institucionais refere-se à aceitabilidade.  

As práticas, os conteúdos apresentados precisam ser aceitos 

eticamente. Proporcionar atividades que tragam a discussão dos valores, da 

importância das relações, da diversidade sexual, de igualdade de raça e 

gênero são fundamentais para compor o repertório dos projetos que poderão e 

deverão ser desenvolvidos. 

Enfim, a exposição desses dados e reflexões pretendem colaborar para 

o entendimento das ações educativas desenvolvidas nas prisões e dos 



239 
 

processos que ocorrem nesse ambiente como dos limites impostos, que 

precisarão ser superados. 

A partir dessas informações, a pesquisa pretende contribuir para que a 

oferta da educação nas prisões não continue a ser pensada a partir da 

quantidade de atendimentos, como critério único para avaliação de Programas 

e Políticas Educacionais, mas que esse viés que prima pela qualidade da oferta 

seja também considerado. 

As reflexões, hipóteses e provocações apresentadas, mesmo com seus 

limites, pretendem singelamente contribuir para futuras análises dos Programas 

Educacionais que fazem parte efetiva das prisões do Estado de São Paulo e 

quem sabe, de outros Estados deste país. Que os limites encontrados não 

sejam barreiras instransponíveis, mas que se tornem desafios no sentido 

motivar outros agentes para superarem as condições atuais, indo à busca de 

uma situação melhor e mais digna. 

Por fim, é imprescindível pontuar, que todo o esforço para a criação de 

políticas de educação e da oferta de práticas educativas nas prisões só terá 

sentido se a sociedade compreender que as pessoas que se encontram hoje 

em situação de privação de liberdade merecem uma segunda chance. 

Sem investimento, sem a criação de novos modelos, sem a adaptação 

de práticas, metodologias e materiais, toda a ação não terá resultado. 

Segundo Carvalho (2002, p. 68), grande parte dos seres humanos, 

levados a uma instituição supostamente preparada para retificar lhes o caráter 

e reeduca-los para a convivência social, volta a delinquir quando readquire a 

liberdade. E os que não reincidem em práticas criminosas não se “emendaram” 

pela simples circunstância de terem permanecido presos.  

Diante dessa afirmação, a sociedade não pode permanecer isenta de 

sua responsabilidade em relação às pessoas que estão em situação de 

privação de liberdade. Essa mesma sociedade precisa se responsabilizar e 

contribuir de forma decisiva para a integração cidadã de homens e mulheres 

egressos do sistema prisional. 
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Essa pesquisa pretende provocar a reflexão sobre essa temática e que 

outros, pesquisadores e interessados, também possam se debruçar sobre essa 

realidade, desvelando outros aspectos que contribuam para a efetivação do 

direito e da qualidade à educação para homens e mulheres em privação de 

liberdade. 

Sem a criação de novas relações, sem a possibilidade real de uma 

integração social dos egressos do sistema prisional, tudo o que ali for feito não 

terá sentido. A educação em instituições de privação de liberdade continua 

sendo um desafio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Planilha de atendimento referente a janeiro de 2017  
  

 

 

 

 

 

 

  

Coordenadorias População Carcerária
Qtdd de Presos   

Estudando

Qttd de presos m

atriculados no  

mês

% de  

presos  

estudando

Cursando 

FUND -

 CICLO I

Cursando 

FUND -

 CICLO II

Cursando 

ENSINO  

MEDIO 

Cursando 

ENSINO  

SUPERIOR

COREMETRO 46.168 0 925 0 0 0 0 0%

CROESTE 55.666 0 2266 0 0 0 0 0%

NOROESTE 54.230 5 4317 0 0 0 5 0%

CENTRAL 46.148 0 2745 0 0 0 0 0%

COREVALI 28.509 0 848 0 0 0 0 0%

SAÚDE 635 0 0 0 0 0 0 0%

Total 231.356 5 11.101 0 0 0 5 0%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas

 existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras e

m todas as salas

Salas de 

Leituras

Qtdd de  

Docentes

 contrata

dos pela  

SEE

Qtdd de 

docentes

 faltantes

Períodos
Qtdd de 

 turmas

qtdd 

 vagas

COREMETRO 58 16 1771 28 95 7 0 0 0

CROESTE 188 145 4885 53 281 1 0 0 0

NOROESTE 206 163 4711 43 333 13 79 268 8281

CENTRAL 158 121 3942 24 120 1 58 189 0

COREVALI 83 61 1745 19 91 3 38 0 3303

SAÚDE 9 1 140 2 0 0 0 0 0

Total 702 507 17.194 169 920 25 175 457 11584

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos
Fundam.  

Incompleto

Fundam.  

Completo

Médio          

Incomplet

o

Médio  

Completo

Superio r      

Inco mpleto

Superior  

Completo

Acima do 

Superior

Não  

Informado

COREMETRO 1033 19794 10182 7592 5663 543 309 18 1034

CROESTE 1423 24869 8416 10608 7184 486 267 2 2411

NOROESTE 1656 25794 7757 10862 6240 393 211 1 1316

CENTRAL 1392 22108 6223 8306 5896 413 246 1 1563

COREVALI 1315 12286 4458 5831 3540 301 185 4 589

SAÚDE 76 359 49 90 51 7 2 0 1

Total 6895 105210 37085 43289 28574 2143 1220 26 6914

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 147 378 501

CROESTE 455 593 2247

NOROESTE 514 857 2047

CENTRAL 677 462 1034

COREVALI 167 350 668

SAÚDE 456 14 0

Total 2416 2654 6497

 Extracurriculares
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Anexo 2 - Planilha de atendimento referente a fevereiro de 2017 

 

 

 

 

  

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 45.671 1316 816 276 594 441 5 3%

CROESTE 55.100 4860 1752 794 2166 1895 5 9%

NOROESTE 53.509 4825 1373 809 2164 1843 9 9%

CENTRAL 45.958 3786 2488 708 1644 1429 5 8%

COREVALI 28.823 1796 1041 244 806 723 23 6%

SAÚDE 640 95 95 42 33 20 0 15%

Total 229.701 16678 7.565 2.873 7.407 6.351 47 7%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas exi

stentes na UP

Qtdd de salas de aul

as utilizadas

Nº de Cadeiras em t

odas as salas

Salas de L

eituras

qtdd de Do

centes co

ntratados 

pela SEE

Qtdd de d

ocentes fa

ltantes

Períodos
Qtdd de tu

rmas

qtdd vaga

s

COREMETRO 61 58 1791 28 136 0 36 88 1961

CROESTE 193 159 5070 54 309 1 76 233 5114

NOROESTE 204 160 4726 44 362 7 78 259 3296

CENTRAL 161 138 4048 36 256 0 56 200 3465

COREVALI 79 59 1750 19 137 3 36 99 1508

SAÚDE 9 6 140 2 21 1 6 11 205

Total 707 580 17.525 183 1.221 12 288 890 15549

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos
Fundam. Incompl

eto

Fundam. Comple

to

Médio In

completo

Médio C

ompleto

Superior 

Incomple

to

Superior 

Complet

o

Acima d

o Superi

or

Não Infor

mado

COREMETRO 1023 19713 10138 7583 5411 472 292 19 1020

CROESTE 1409 24568 8244 10846 6822 489 254 3 2465

NOROESTE 1651 25082 7666 11086 6166 388 201 1 1268

CENTRAL 1357 22060 6118 8309 5832 414 246 0 1622

COREVALI 1310 12343 4554 5938 3600 318 192 7 561

SAÚDE 76 370 49 86 49 6 3 0 1

Total 6826 104136 36769 43848 27880 2087 1188 30 6937

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 1003 220 773

CROESTE 692 495 2650

NOROESTE 770 489 2389

CENTRAL 455 281 1324

COREVALI 200 260 413

SAÚDE 574 10 13

Total 3694 1755 7562

 Extracurriculares
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Anexo 3 - Planilha de atendimento referente a março de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 44.470 1532 487 361 690 475 6 3%

CROESTE 55.364 4972 1188 785 2233 1949 5 9%

NOROESTE 53.263 4775 965 819 2149 1798 9 9%

CENTRAL 45.881 3817 546 750 1629 1433 5 8%

COREVALI 28.559 1777 439 232 800 717 28 6%

SAÚDE 652 91 91 42 32 17 0 14%

Total 228.189 16964 3.716 2.989 7.533 6.389 53 7%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas

 existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras e

m todas as salas

Salas de 

Leituras

qtdd de 

Docentes

 contrata

dos pela 

SEE

Qtdd de 

docentes

 faltantes

Períodos
Qtdd de t

urmas

qtdd vag

as

COREMETRO 64 56 1786 28 137 1 35 88 1666

CROESTE 193 159 5010 54 314 1 64 232 3737

NOROESTE 204 160 4719 44 370 4 78 258 3332

CENTRAL 175 134 4437 38 282 0 54 195 3165

COREVALI 75 59 1625 19 137 3 36 98 1254

SAÚDE 9 4 140 2 22 1 6 11 205

Total 720 572 17.717 185 1.262 10 0 882 13359

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo
Médio Inc

ompleto

Médio Co

mpleto

Superior I

ncompleto

Superior C

ompleto

Acima do 

Superior

Não Infor

mado

COREMETRO 1289 19703 9382 7386 5015 552 290 20 833

CROESTE 1406 24687 8116 11087 6758 489 264 4 2553

NOROESTE 1657 24751 8079 10795 6115 395 202 1 1268

CENTRAL 1393 22131 5913 8535 5700 429 252 0 1528

COREVALI 1324 12180 4508 5857 3563 312 191 6 618

SAÚDE 78 376 50 89 48 8 2 0 1

Total 7147 103828 36048 43749 27199 2185 1201 31 6801

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 764 197 1007

CROESTE 1825 299 3349

NOROESTE 935 64 2873

CENTRAL 979 186 1831

COREVALI 275 135 605

SAÚDE 645 8 45

Total 5423 889 9710

 Extracurriculares
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Anexo 4 - Planilha de atendimento referente a abril de 2017  

      

 

  

 

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 43.464 1519 126 364 683 466 6 3%

CROESTE 56.677 4783 999 793 2162 1824 4 8%

NOROESTE 53.458 5292 1050 884 2464 1936 8 10%

CENTRAL 46.149 3735 396 695 1616 1419 5 8%

COREVALI 27.886 1721 294 234 781 696 10 6%

SAÚDE 657 98 98 44 39 15 0 15%

Total 228.291 17148 2.963 3.014 7.745 6.356 33 8%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas

 existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras e

m todas as salas

Salas de 

Leituras

qtdd de 

Docentes

 contrata

dos pela 

SEE

Qtdd de 

docentes

 faltantes

Períodos
Qtdd de t

urmas

qtdd vag

as

COREMETRO 63 58 1784 28 138 0 36 90 1744

CROESTE 193 159 5010 54 317 1 64 232 3926

NOROESTE 204 166 4758 44 369 6 80 270 3094

CENTRAL 174 134 4453 40 283 0 57 203 3767

COREVALI 73 60 1525 18 128 3 38 187 1107

SAÚDE 9 6 140 2 22 1 6 10 205

Total 716 583 17.670 186 1.257 11 0 992 13843

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos
Fundam. Incompl

eto

Fundam. Comple

to

Médio In

completo

Médio C

ompleto

Superior 

Incomple

to

Superior 

Complet

o

Acima d

o Superi

or

Não Infor

mado

COREMETRO 1236 18994 9299 7489 5014 451 330 16 635

CROESTE 1416 25350 8162 11396 6872 525 269 3 2684

NOROESTE 1688 24670 7928 11146 6171 391 214 1 1249

CENTRAL 823 22309 5957 8733 5872 412 254 1 1788

COREVALI 1259 11760 4469 5756 3544 323 187 6 582

SAÚDE 82 362 60 90 49 8 5 0 1

Total 6504 103445 35875 44610 27522 2110 1259 27 6939

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 1355 220 1120

CROESTE 1653 295 3427

NOROESTE 2613 320 3049

CENTRAL 524 272 1696

COREVALI 118 72 465

SAÚDE 716 8 55

Total 6979 1187 9812

 Extracurriculares
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Anexo 5 - Planilha de atendimento referente a maio de 2017  

 

 

 

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 43.154 1441 193 333 666 436 6 3%

CROESTE 56.931 4703 970 798 2086 1815 4 8%

NOROESTE 53.415 5304 931 909 2455 1932 8 10%

CENTRAL 46.027 3778 503 724 1622 1427 5 8%

COREVALI 27.068 1768 222 248 802 693 25 7%

SAÚDE 660 97 97 44 38 15 0 15%

Total 227.255 17091 2.916 3.056 7.669 6.318 48 8%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas

 existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras e

m todas as salas

Salas de 

Leituras

qtdd de 

Docentes

 contrata

dos pela 

SEE

Qtdd de 

docentes

 faltantes

Períodos
Qtdd de t

urmas

qtdd vag

as

COREMETRO 64 60 1786 28 138 0 35 84 1757

CROESTE 193 159 5010 54 316 2 64 241 4006

NOROESTE 204 166 4767 44 369 6 80 270 3100

CENTRAL 166 128 4436 44 282 0 57 202 3675

COREVALI 76 59 1595 19 152 3 36 97 1200

SAÚDE 9 6 140 2 22 1 6 10 205

Total 712 578 17.734 191 1.279 12 278 904 13943

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo
Médio Inc

ompleto

Médio Co

mpleto

Superior I

ncompleto

Superior C

ompleto

Acima do 

Superior

Não Infor

mado

COREMETRO 999 18716 9346 7308 5218 570 297 20 680

CROESTE 1392 25515 8092 11374 7139 522 273 3 2621

NOROESTE 1690 24696 8020 11025 6197 387 210 1 1189

CENTRAL 763 22513 5934 8857 5735 433 245 5 1542

COREVALI 1210 11368 4229 5667 3491 293 172 5 633

SAÚDE 82 367 59 89 49 8 5 0 1

Total 6136 103175 35680 44320 27829 2213 1202 34 6666

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 1377 272 1392

CROESTE 1731 440 3807

NOROESTE 1275 494 3091

CENTRAL 800 395 1555

COREVALI 396 176 1046

SAÚDE 760 0 74

Total 6339 1777 10965

 Extracurriculares
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Anexo 6 - Planilha de atendimento referente a junho de 2017 

 

 

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 42.816 1317 62 300 613 397 7 3%

CROESTE 56.566 4496 324 751 2005 1736 4 8%

NOROESTE 52.854 5056 309 876 2317 1855 8 10%

CENTRAL 46.498 3493 405 732 1458 1298 5 8%

COREVALI 27.146 1598 100 238 707 628 25 6%

SAÚDE 687 94 1 43 36 15 0 14%

Total 226.567 16054 1.201 2.940 7.136 5.929 49 7%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas exi

stentes na UP

Qtdd de salas de aul

as utilizadas

Nº de Cadeiras em t

odas as salas

Salas de L

eituras

qtdd de Do

centes co

ntratados 

pela SEE

Qtdd de d

ocentes fa

ltantes

Períodos
Qtdd de tu

rmas

qtdd vaga

s

COREMETRO 63 56 1795 28 142 0 36 90 1899

CROESTE 193 158 5010 54 312 2 64 238 4213

NOROESTE 204 166 4782 44 369 6 80 270 3378

CENTRAL 174 132 4431 44 290 0 55 203 3764

COREVALI 76 60 1595 19 162 3 36 98 1370

SAÚDE 9 7 140 2 22 1 6 11 265

Total 719 579 17.753 191 1.297 12 277 910 14889

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos
Fundam. Incompl

eto

Fundam. Comple

to

Médio In

completo

Médio C

ompleto

Superior 

Incomple

to

Superior 

Complet

o

Acima d

o Superi

or

Não Infor

mado

COREMETRO 1009 18620 9332 7077 5048 592 316 24 798

CROESTE 1367 25355 7949 11398 7003 520 273 3 2698

NOROESTE 1405 24362 7705 11417 6154 394 210 1 1206

CENTRAL 802 23047 5523 9106 5831 446 244 2 1497

COREVALI 1354 11403 4018 5716 3625 264 179 5 582

SAÚDE 83 361 80 100 49 8 5 0 1

Total 6020 103148 34607 44814 27710 2224 1227 35 6782

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 984 372 1384

CROESTE 1466 758 3177

NOROESTE 908 906 2459

CENTRAL 852 439 2141

COREVALI 263 242 892

SAÚDE 964 50 66

Total 5437 2767 10119

 Extracurriculares
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Anexo 7 - Planilha de atendimento referente a julho de 2017  

    

 

 

 

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 42.285 1587 1301 316 722 541 8 4%

CROESTE 57.049 4446 4463 707 1892 1845 2 8%

NOROESTE 52.498 4832 4931 747 2155 1923 7 9%

CENTRAL 46.658 3890 3900 740 1671 1475 4 8%

COREVALI 26.979 1637 1054 222 691 724 0 6%

SAÚDE 744 77 0 35 30 12 0 10%

Total 226.213 16469 15.649 2.767 7.161 6.520 21 7%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas exi

stentes na UP

Qtdd de salas de aul

as utilizadas

Nº de Cadeiras em t

odas as salas

Salas de L

eituras

qtdd de Do

centes co

ntratados 

pela SEE

Qtdd de d

ocentes fa

ltantes

Períodos
Qtdd de tu

rmas

qtdd vaga

s

COREMETRO 62 57 1800 28 136 0 36 86 1454

CROESTE 196 159 5060 54 303 1 64 266 4263

NOROESTE 204 161 4782 44 369 9 81 272 3757

CENTRAL 174 131 4447 44 277 0 57 207 3544

COREVALI 78 55 1620 19 148 3 33 97 1071

SAÚDE 8 7 140 2 19 2 6 9 235

Total 722 570 17.849 191 1.252 15 277 937 14324

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Coordenadorias

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo
Médio Inc

ompleto

Médio  

Completo

Superio r      

Inco mpleto

Superior  

Completo

Acima do 

Superior

Não  

Informado

COREMETRO 941 18739 8995 7190 4979 530 302 20 589

CROESTE 1392 25468 8081 11539 7147 531 277 3 2611

NOROESTE 1364 24385 7762 11602 5742 433 217 1 992

CENTRAL 821 22338 6220 8974 6012 400 240 2 1651

COREVALI 1494 10610 4889 5505 3908 280 181 5 107

SAÚDE 90 284 225 72 58 8 6 0 1

Total 6102 101824 36172 44882 27846 2182 1223 31 5951

Perfil Educacional

Coordenadorias

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos  

Profissionalizantes/ 

extracurriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 1220 556 769

CROESTE 1459 614 3143

NOROESTE 570 652 2955

CENTRAL 660 582 1566

COREVALI 432 213 1186

SAÚDE 762 25 67

Total 5103 2642 9686

 Extracurriculares
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Anexo 8 - Planilha de atendimento referente à Agosto de 2017  

 

 

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Es

tudando

Qttd de presos m

atriculados no m

ês

% de pre

sos estud

ando

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 41.117 1648 336 393 704 544 7 4%

CROESTE 56.870 4707 746 770 2035 1900 2 8%

NOROESTE 52.371 5144 1286 825 2336 1969 14 10%

CENTRAL 46.261 4122 1750 837 1717 1564 4 9%

COREVALI 27.095 1812 424 223 791 787 11 7%

SAÚDE 729 89 69 40 36 13 0 12%

Total 224.443 17522 4.611 3.088 7.619 6.777 38 8%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas exi

stentes na UP

Qtdd de salas de aul

as utilizadas

Nº de Cadeiras em t

odas as salas

Salas de L

eituras

qtdd de Do

centes co

ntratados 

pela SEE

Qtdd de d

ocentes fa

ltantes

Períodos
Qtdd de tu

rmas

qtdd vaga

s

COREMETRO 63 58 1800 34 134 1 33 87 1389

CROESTE 196 152 5100 54 286 0 64 233 4052

NOROESTE 203 162 4786 44 374 6 82 272 3453

CENTRAL 176 137 4433 47 283 0 54 202 2994

COREVALI 72 61 1644 19 159 3 40 101 1116

SAÚDE 8 7 140 2 19 1 6 11 235

Total 718 577 17.903 200 1.255 11 279 906 13239

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo
Médio Inc

ompleto

Médio Co

mpleto

Superior I

ncomplet

o

Superior 

Completo

Acima do 

Superior

Não Infor

mado

COREMETRO 951 18533 8823 7238 4792 474 287 19 0

CROESTE 1638 26253 8041 11910 7504 541 290 693 0

NOROESTE 1454 23815 7532 11973 6117 465 220 0 795

CENTRAL 868 22185 7140 9135 6280 403 246 4 0

COREVALI 1527 10909 5005 5435 3764 273 182 0 0

SAÚDE 91 276 221 69 56 8 7 0 1

Total 6529 101971 36762 45760 28513 2164 1232 716 796

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 721 209 1019

CROESTE 1485 216 3650

NOROESTE 1538 81 3106

CENTRAL 1015 115 1839

COREVALI 524 110 940

SAÚDE 773 0 50

Total 6056 731 10604

 Extracurriculares
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Anexo 9 - Planilha de atendimento referente à Setembro de 2017 

 

 

 

 

 

  

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos Estu

dando

Qttd de presos mat

riculados no mês

% de pres

os estuda

ndo

Cursand

o FUND -

 CICLO I

Cursand

o FUND -

 CICLO II

Cursand

o ENSIN

O MEDIO

 

Cursand

o ENSIN

O SUPER

IOR

COREMETRO 41.442 1469 299 328 650 483 8 4%

CROESTE 56.889 4543 456 738 1967 1836 2 8%

NOROESTE 52.572 5154 834 809 2359 1972 14 10%

CENTRAL 46.652 4139 519 749 1862 1524 4 9%

COREVALI 26.560 1751 274 241 755 728 27 7%

SAÚDE 739 82 66 43 27 12 0 11%

Total 224.854 17138 2.448 2.908 7.620 6.555 55 8%

Níveis de Ensino

Unidades Prisionais

Qtdd de salas de aulas exi

stentes na UP

Qtdd de salas de aul

as utilizadas

Nº de Cadeiras em t

odas as salas

Salas de L

eituras

qtdd de Do

centes co

ntratados 

pela SEE

Qtdd de d

ocentes fa

ltantes

Períodos
Qtdd de tu

rmas

qtdd vaga

s

COREMETRO 65 60 1840 34 134 0 33 90 1762

CROESTE 196 152 5160 54 285 2 64 234 4216

NOROESTE 203 162 4786 44 377 8 81 272 3443

CENTRAL 176 142 4426 46 299 1 56 209 3447

COREVALI 76 61 1648 19 161 3 34 100 1205

SAÚDE 8 7 140 2 20 2 6 11 235

Total 724 584 18.000 199 1.276 16 279 916 14308

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Unidades Prisionais

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo
Médio Inc

ompleto

Médio Co

mpleto

Superior I

ncompleto

Superior C

ompleto

Acima do 

Superior

Não Infor

mado

COREMETRO 1081 18634 8683 7260 4936 523 303 22 0

CROESTE 1566 26706 7712 12027 7459 560 278 581 0

NOROESTE 1524 23016 8303 12229 6642 514 344 0 0

CENTRAL 940 7159 22402 6280 9181 415 270 5 0

COREVALI 1610 10636 4801 5308 3754 273 174 2 2

SAÚDE 92 276 225 72 57 8 8 0 1

Total 6813 86427 52126 43176 32029 2293 1377 610 3

Perfil Educacional

Unidades Prisionais

Total em Atividades Compl

ementares

Total em Cursos Profi

ssionalizantes/extrac

urriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 807 242 1298

CROESTE 1592 161 3453

NOROESTE 1901 93 2794

CENTRAL 939 136 2208

COREVALI 393 62 910

SAÚDE 769 0 52

Total 6401 694 10715

 Extracurriculares
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Anexo 10 - Planilha de atendimento referente à Outubro de 2017 
  

 

 

 

 

  

Cursando 

FUND - 

CICLO I

Cursando 

FUND - 

CICLO II

Cursando 

ENSINO 

MEDIO 

Cursando 

ENSINO 

SUPERIOR

COREMETRO 41.254 1372 203 317 624 423 8 3%

CROESTE 57.336 4611 514 777 2040 1790 4 8%

NOROESTE 52.748 5207 949 803 2395 1997 12 10%

CENTRAL 46.677 3924 1496 753 1716 1453 2 8%

COREVALI 26.640 1611 212 233 665 693 20 6%

SAÚDE 737 87 70 44 31 12 0 12%

Total 225.392 16812 3.444 2.927 7.471 6.368 46 7%

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos 

Estudando

Qttd de presos 

matriculados no 

mês

Níveis de Ensino
% de 

presos 

estudand

o

Qtdd de salas de aulas 

existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras 

em todas as 

salas

Salas de 

Leituras

qtdd de 

Docentes 

contrata

dos pela 

SEE

Qtdd de 

docentes 

faltantes

Períodos
Qtdd de 

turmas

qtdd 

vagas

COREMETRO 65 56 1845 34 135 1 33 86 1794

CROESTE 196 152 5160 54 286 2 64 233 4148

NOROESTE 203 162 4786 45 384 10 81 272 3390

CENTRAL 177 144 4463 43 298 0 60 209 3552

COREVALI 76 61 1539 19 163 3 36 101 1134

SAÚDE 8 7 140 2 20 2 6 11 235

Total 725 582 17.933 197 1.286 18 279 912 14253

Unidades Prisionais

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo

Médio 

Incomplet

o

Médio 

Completo

Superior 

Incomplet

o

Superior 

Completo

Acima do 

Superior

Não 

Informado

COREMETRO 1078 18522 8676 7085 5070 504 300 19 0

CROESTE 1591 26958 8726 11740 7460 568 290 3 0

NOROESTE 1526 24194 7430 12029 6720 515 334 0 0

CENTRAL 967 22656 6928 9186 6268 391 273 8 0

COREVALI 1628 9824 5591 5094 4054 261 186 2 0

SAÚDE 93 273 225 73 58 8 7 0 0

Total 6883 102427 37576 45207 29630 2247 1390 32 0

Unidades Prisionais

Perfil Educacional

Total em Atividades 

Complementares

Total em Cursos 

Profissionalizantes/ex

tracurriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 655 379 1464

CROESTE 1657 471 3441

NOROESTE 1119 381 2956

CENTRAL 1301 380 2293

COREVALI 393 234 689

SAÚDE 749 0 72

Total 5874 1845 10915

Unidades Prisionais

 Extracurriculares
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Anexo 11 - Planilha de atendimento referente à Novembro de 2017 
  

 

 

 

 

 

  

Cursando 

FUND - 

CICLO I

Cursando 

FUND - 

CICLO II

Cursando 

ENSINO 

MEDIO 

Cursando 

ENSINO 

SUPERIOR

COREMETRO 40.833 1239 71 302 542 388 7 3%

CROESTE 57.836 4315 274 724 1903 1685 3 7%

NOROESTE 52.772 4982 466 780 2301 1887 14 9%

CENTRAL 46.921 3906 399 738 1695 1470 3 8%

COREVALI 26.819 1512 52 223 639 631 19 6%

SAÚDE 729 76 0 39 25 12 0 10%

Total 225.910 16030 1.262 2.806 7.105 6.073 46 7%

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos 

Estudando

Qttd de presos 

matriculados no 

mês

Níveis de Ensino
% de 

presos 

estudando

Qtdd de salas de aulas 

existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras em 

todas as salas

Salas de 

Leituras

qtdd de 

Docentes 

contratado

s pela SEE

Qtdd de 

docentes 

faltantes

Períodos
Qtdd de 

turmas

qtdd 

vagas

COREMETRO 65 57 1865 34 136 2 35 86 1982

CROESTE 196 152 5160 54 285 1 64 233 4444

NOROESTE 203 162 4786 45 383 10 81 272 3615

CENTRAL 178 140 4490 44 300 0 56 213 3625

COREVALI 75 63 1539 19 163 3 34 100 1182

SAÚDE 8 7 140 2 20 2 6 11 235

Total 725 581 17.980 198 1.287 18 276 915 15083

Unidades Prisionais

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo

Médio 

Incomplet

o

Médio 

Completo

Superior 

Incomplet

o

Superior 

Completo

Acima do 

Superior

Não 

Informado

COREMETRO 873 18734 8104 7449 4826 490 344 13 0

CROESTE 1607 27217 8793 11909 7420 581 307 2 0

NOROESTE 1490 24332 7194 12173 6769 482 332 0 0

CENTRAL 897 23295 6550 9247 6260 402 264 6 0

COREVALI 519 11230 5006 5659 3929 289 184 3 0

SAÚDE 92 267 223 74 57 8 8 0 0

Total 5478 105075 35870 46511 29261 2252 1439 24 0

Unidades Prisionais

Perfil Educacional

Total em Atividades 

Complementares

Total em Cursos 

Profissionalizantes/ex

tracurriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 569 638 1312

CROESTE 1897 693 3329

NOROESTE 2108 701 3190

CENTRAL 1511 610 2659

COREVALI 397 353 920

SAÚDE 915 0 69

Total 7397 2995 11479

Unidades Prisionais

 Extracurriculares
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Anexo 12 - Planilha de atendimento referente à Dezembro de 2017 

  

 

 

 

 

 

 

Cursando 

FUND - 

CICLO I

Cursando 

FUND - 

CICLO II

Cursando 

ENSINO 

MEDIO 

Cursando 

ENSINO 

SUPERIOR

COREMETRO 41.144 972 0 241 408 315 8 2%

CROESTE 57.536 4061 121 688 1781 1589 3 7%

NOROESTE 52.851 4680 216 736 2162 1770 12 9%

CENTRAL 46.974 3620 212 682 1539 1396 3 8%

COREVALI 26.630 1487 17 218 634 616 19 6%

SAÚDE 733 74 0 39 23 12 0 10%

Total 225.868 14894 566 2.604 6.547 5.698 45 7%

Unidades Prisionais População Carcerária
Qtdd de Presos 

Estudando

Qttd de presos 

matriculados no 

mês

Níveis de Ensino
% de 

presos 

estudando

Qtdd de salas de aulas 

existentes na UP

Qtdd de salas de 

aulas utilizadas

Nº de Cadeiras em 

todas as salas

Salas de 

Leituras

qtdd de 

Docentes 

contratado

s pela SEE

Qtdd de 

docentes 

faltantes

Períodos
Qtdd de 

turmas

qtdd 

vagas

COREMETRO 65 51 1869 34 121 0 30 73 1731

CROESTE 196 152 5160 54 284 1 64 233 4698

NOROESTE 203 161 4786 46 381 9 80 271 3877

CENTRAL 177 136 4482 46 300 12 55 207 3971

COREVALI 76 63 1640 19 165 3 34 101 1440

SAÚDE 8 7 140 2 20 2 6 11 235

Total 725 570 18.077 201 1.271 27 269 896 15952

Unidades Prisionais

Espaço Físico Docentes Periodicidade e vagas

Analfabetos Fundam. Incompleto Fundam. Completo

Médio 

Incomplet

o

Médio 

Completo

Superior 

Incomplet

o

Superior 

Completo

Acima do 

Superior

Não 

Informado

COREMETRO 796 19359 8104 7174 4864 494 348 5 0

CROESTE 1518 27310 8593 11884 7369 561 299 2 0

NOROESTE 1531 24210 7413 11949 6895 509 344 0 0

CENTRAL 788 21765 7771 9463 6522 394 267 4 0

COREVALI 516 11157 4986 5551 3943 286 188 3 0

SAÚDE 92 274 224 72 57 8 6 0 0

Total 5241 104075 37091 46093 29650 2252 1452 14 0

Unidades Prisionais

Perfil Educacional

Total em Atividades 

Complementares

Total em Cursos 

Profissionalizantes/ex

tracurriculares

Total PET FUNAP

COREMETRO 589 219 1039

CROESTE 1998 472 2209

NOROESTE 568 546 2397

CENTRAL 918 436 1911

COREVALI 486 296 742

SAÚDE 952 0 14

Total 5511 1969 8312

Unidades Prisionais

 Extracurriculares


