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RESUMO
Este estudo descreve o cotidiano de uma escola na Penitenciária. Justifica-se a
pesquisa pela falta de poucas informações sobre o assunto, quanto pela relevância social de
estudos que contribuam para a compreensão de políticas públicas nos últimos anos, em
funcionamento nas prisões brasileiras. O objetivo da pesquisa foi investigar e analisar quais
são as políticas públicas educacionais que têm sido formuladas para as instituições prisionais
no Estado de São Paulo. Como tem sido a implementação dessas políticas de educação na
penitenciária. Por via de consequência, conhecer a implementação das políticas públicas
educacionais no cotidiano dos alunos privados de liberdade, estudantes do Ensino Médio, na
Penitenciária de um município paulista. Observando qual a importância da escola na vida
desses alunos privados de liberdade; o currículo e as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores que atuam na Penitenciária; como esses atoress veem a escola na Penitenciária, e
quais são as expectativas de vida que os alunos possuem ao deixar à penitenciária. Para
responder a essas questões foi elaborado um roteiro semiestruturado com entrevistas
individuais com professores e alunos internos e observações durante as aulas. A metodologia
utilizada no estudo é a qualitativa- Estudo de Caso. Os dados obtidos demonstraram que a
educação para as pessoas privadas de liberdade é muito importante, dado a situação em que
se encontram, fora do convívio social; embora a escola na prisão caminhe diante de algumas
dificuldades, como: a falta de alunos em sala de aula, em algumas ocasiões, tendo em vista
que o rigoroso sistema de segurança; alguns alunos frequentam a escola tendo como objetivo
da remição da pena. Os professores também têm suas dificuldades, como: a falta de material
didático, rigidez na segurança na penitenciária, o que, inclusive faz com que muitos alunos
desistam de frequentar as aulas, por terem que passar por humilhações durante a revista, na
entrada e saída da escola. Frente a este posicionamento, nem todo material didático que o
professor leva para a escola é liberado para ser utilizado durante as aulas, há falta de
equipamentos para utilizar metodologias e práticas de ensino diferenciadas durante as aulas,
que permitam a interação e participação de todos os alunos. Todas essas dificuldades refletem
nas decisões dos docentes para resgatar os alunos que precisam de ajuda, e de esforços
numerosos e coletivos para não deixar o aluno por muito tempo em situações de abandono na
sala de aula. As dificuldades são notadas dos dois lados, tanto de alunos quanto de
professores. Consideramos que a reversão desses fatos só poderá ocorrer com o incentivo dos
orgãos responsáveis pela educação nas prisões: o Governo do Estado São Paulo e a Secretaria
Estadual de Educação. A educação na prisão, se considerada de forma adequada, como uma
política pública emancipatória, mudaria a vida de muitos internos que não tem nenhuma
perspectiva de vida social.
Palavras-chave: Educação nas prisões. Políticas Públicas de Educação nas Prisões.
Currículo.
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ABSTRACT

This study sought to describe the daily life of a school in the Penitentiary. The research is
justified by the lack of information on the subject, and by the social relevance of studies that
contribute to the understanding of public policies in recent years, operating in Brazilian
prisons. The objective of the research was to investigate and analyze the public educational
policies that have been formulated for prison institutions in the State of São Paulo. As has
been the implementation of these educational policies in the penitentiary. Consequently, to
know the implementation of educational public policies in the daily life of students deprived
of their liberty, students of High School, in the Penitentiary of the city of São Paulo.
Observing the importance of the school in the life of these students deprived of freedom; the
curriculum and pedagogical practices developed by the teachers who work in the Penitentiary;
how these actors see the school in the penitentiary, and what are the expectations of life that
students have when leaving the penitentiary. To answer these questions, the semi-structured
script was developed with individual interviews with teachers and internal students and
observations during class. The methodology used in the study is the qualitative Case Study.
The data obtained showed that education for people deprived of their liberty is very important,
given the situation they are in, outside of social life; although the school in prison has some
difficulties, such as: the lack of students in the classroom, on some occasions, given that the
strict security system; some students attend school for the purpose of remission of the
sentence. Teachers also have their difficulties, such as: lack of teaching material, rigidity in
security in the penitentiary, which also causes many students to drop out of classes, having to
undergo humiliation during the magazine, in and out of school. Facing this position, not all
didactic material that the teacher takes to school is released to classes, there is a shortage of
equipment to use different methodologies and teaching practices during classes, which allow
the interaction and participation of all students. All these difficulties reflect in the decisions of
the teachers to rescue the students who need help, and of numerous and collective efforts not
to leave the student for long in situations of abandonment in the classroom. Difficulties are
noted on both sides of both students and teachers. We believe that the reversal of these facts
can only occur with the encouragement of the bodies responsible for education in prisons: the
Government of the State of São Paulo and the State Department of Education. Prison
education, if properly considered, as an emancipatory public policy, would change the lives of
many inmates who have no prospect of social life.
Key words: Education in prisons. Public Policies of Prison Education in Prisons. Curriculum.
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1 INTRODUÇÃO

O ato de pesquisar nasce das inquietações e curiosidades, buscando desvendar
questionamentos acerca de uma dada realidade. Nesse processo, embora o pesquisador tente
delinear os passos para chegar aos resultados, será a dedicação por entrelaçar a teoria ao
movimento prático ou contexto em que se estabelecem as ações humanas que fortalecerão a
compreensão mais apurada do objeto em estudo. Portanto, torna-se imprescindível conhecer a
história, as diferentes concepções, os dispositivos legais e outros documentos que embasam o
objeto em estudo e dedicar-se à observação do cotidiano, pois “[...] as práticas sociais devem
ser olhadas localmente, isto é, jamais de forma descontextualizada. Para que se tornem
visíveis essas práticas, é necessário que as conheçamos de dentro [...]” (MACEDO, 2010, p.
73).
Esses aspectos devem ser considerados, levando em consideração, a curiosidade
metódica, exigente, responsável, que distanciando do seu objeto, dele se aproxima para
conhecê-lo e dele falar com prudência. É a curiosidade epistemológica. Sem ela, que jamais
cansa ou desiste, não é possível a própria existência humana tal qual vem sendo. (FREIRE,
2014, p. 136) Sendo assim, com o objetivo de compreender como se configuravam as
políticas públicas de Educação nas Prisões, na Penitenciária de Franca-SP.
A educação carcerária é um tema ainda pouco discutido em escolas, faculdades ou
qualquer outro estabelecimento de ensino. Este desconhecimento, por parte da sociedade, foi
um dos fatores que despertou nosso interesse em estudar esse tema, que é muito interessante,
e nos faz refletir acerca de como é realmente na prática esse ensino. Ademais, havia a
inquietação latente que a pesquisadora sentia ao visitar um ambiente prisional; sobre a
maneira como é vista a educação dos presos.
Com a função de Supervisora de Ensino, participava de algumas reuniões antes da
criação das salas de aula na penitenciária, com alguns gestores dessas instituições, e
observamos que a educação é a última preocupação dessas pessoas, e que nem todos os presos
têm acesso às salas de aula. Justifica-se, ainda, tanto por poucas informações e reflexões
empreendidas sobre o tema, quanto pela relevância social de estudos que contribuam para a
compreensão de políticas públicas nos últimos anos, em funcionamento das prisões
brasileiras.
O campo pesquisado é a instituição “Penitenciária de Franca”, no município de Franca
(SP), que possui em seu interior uma escola pertencente à Diretoria de Ensino de região de
Franca.
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Assumimos como pressuposto de nosso estudo, o fato de que há falta de políticas
públicas de educação prisional, e que isto vem contribuindo para o incremento da exclusão
social dos sujeitos privados de liberdade. E que parte das políticas públicas de educação
prisional, se perdem na sua implementação.
O objetivo geral da presente pesquisa foi investigar e analisar quais são as políticas
públicas educacionais que têm sido formuladas para as instituições prisionais no Estado de
São Paulo. Como tem sido a implementação dessas políticas na educação na penitenciária.
Por via de consequência, conhecer a implementação das políticas públicas
educacionais no cotidiano dos alunos privados de liberdade dos estudantes do Ensino Médio,
no presídio existente na cidade de Franca-SP.
O estudo almeja, como objetivos específicos:
•

conhecer quem são os docentes que ministram aulas, e os profissionais que
trabalham e ocupam cargos de decisão nestas instituições prisionais;

•

identificar as práticas educativas desenvolvidas nos ambientes penais e conhecer
o currículo que tem sido desenvolvido na prisão e seu percurso;

•

analisar o percurso escolar dos alunos das prisões;

Em síntese, saber como se dá a formação desses alunos privados de liberdade,
pensando na garantia dos direitos destes alunos e possibilidade de mudar sua realidade de
vida.
Importa esclarecer, que durante os anos de 2011 a 2018, desempenhei minhas funções
como Supervisora de Ensino, da rede estadual de Ensino, como responsável por acompanhar
os trabalhos da escola na Penitenciária. Visitamos as salas de aula das prisões,
quinzenalmente, mantivemos contato com os segmentos envolvidos com a escola na prisão,
para chegar ao mais perto da realidade educacional nas prisões.
Tive necessidade de conhecer como se estabelecem as normatizações e as orientações
para o currículo da EJA, no âmbito prisional, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação-Lei nº
9.394/96; Lei de Execução Penal-Lei nº 7.210/84, outras legislações que a complementam,
como Deliberação CEE 82/2009, Decreto 57.238 de 17/08/2011, Resolução

Conjunta

SE/SAP - 1, de 16-1-2013, que dispõem sobre a oferta da educação nos estabelecimentos
penais. Observamos criteriosamente, as atividades e concepções de ensino validadas como
importantes e necessárias para a formação dos jovens e adultos privados de liberdade.
Desde o início da implantação do projeto, esta pesquisadora foi convocada em
diversas ocasiões, pela SE/Diretoria de Ensino, a participar de reuniões, em penitenciárias da
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região de Ribeirão Preto e Araraquara, em que estavam presentes sujeitos da Secretaria de
Educação SP e membros das Penitenciárias do Estado de São Paulo, para a elaboração do
Projeto Político Pedagógico, mas que infelizmente não saiu do papel. O Projeto Pedagógico
deveria contemplar as diferentes dimensões da educação (escolarização, cultura, esporte, e
formação profissional), considerando a realidade do sistema prisional, para a proposição das
metodologias.
O presente texto foi elaborado buscando aprofundar discussões a cerca do papel da
educação escolar no sistema prisional, evidenciando que tais discussões têm enfatizado as
dificuldades em desenvolver, efetivamente, um programa de educação, por este estar ligado
ao esquema de funcionamento da prisão, cujo caráter é essencialmente disciplinar.
Quando iniciamos este trabalho, procuramos ouvir as "vozes" dos gestores, do
funcionário responsável pela escola, e dos professores que ministraram aulas na penitenciária
de uma cidade do interior de São Paulo, para conhecer os desafios e as contradições que
acontecem nesse local. Os desafios diários dos docentes, em buscar formas de intervenção na
aprendizagem diante de alunos tão heterogêneos, e em diferentes estágios de aprendizagem.
Enfim as falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, possibilitaram reflexões sobre a função e a
influência da escola na vida desses alunos privados de liberdade.
Embora os dados coletados não pintem um quadro diferente daquele que conhecemos
da educação brasileira, a educação nas prisões nos permite mergulhar, neste contexto sob os
olhos daqueles que perderam tudo.
Deparamos com algumas dificuldades no início da pesquisa. Houve demora no retorno
da autorização ao órgão central responsável pelo Sistema de Administração Penitenciário no
Estado de São Paulo (SAP). Outra dificuldade encontrada foi às informações sobre os
recursos humanos em relação ao pessoal da segurança, aqueles funcionários que lidam
diretamente com as pessoas privadas de liberdade. Tivemos dificuldades também em
estabelecer um vínculo com os alunos privados de liberdade, em fazê-los confiar na
pesquisadora. Tinham medo de que o que escrevessem fosse parar nas mãos do pessoal da
segurança da penitenciária.
O que facilitou em parte foi que havia um bom relacionamento com os segmentos e a
pesquisadora, que, conforme já dito, frequentava o presídio quinzenalmente, observava a
escola, conversava muito com os alunos. Conversamos sobre a pesquisa, antes de aplicar o
questionário. Os sujeitos colaboradores da pesquisa foram abordados na realização da
pesquisa, de acordo com os parâmetros éticos definidos pela resolução 196/96, conforme
determina o Ministério da Saúde.
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Procuramos criar um ambiente de confiança, comprometemos que as informações
dadas por eles não seriam repassadas a ninguém. Que poderiam ficar sossegados, que
guardaria sigilo absoluto sobre as informações ali respondidas. Foi realizado um trabalho de
confiança, diálogo e disponibilidade, para que os dados fossem coletados num ambiente de
tranquilidade.
Para aprofundar as questões abordadas anteriormente, tomou-se como referencial
teórico: Azevedo (2001), Barros (1977), Calado (2000), Di Pierro (2001), Frade (2008),
Fedozzi (2000), Foucault (1986, 2008), Freire (1994), Gramsci (1994), Lemos-Nélson (2002),
Maia (2002), Maria ( 1996), Minhoto (2000), Paixão (1994), Onofre (2007), Rolim (2000),
Rudnick (1999), Salla (2001), Santos (1999), Santos (2001), Teixeira (2001), Zafaronni
(1991), Wacquant (2004), Bourdieu (1970), entre outros e a legislação brasileira que trata
sobre o assunto.
Estes autores demonstram preocupações quanto às condições de educação oferecidas
às pessoas privadas de liberdade, sobre o ambiente em que vivem, sobre suas condições de
saúde, os efeitos da globalização no sistema prisional, sobre a implementação de políticas
públicas para esse segmento.
A educação, preconizado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei Federal
9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; e a necessidade de garantir a
oferta de educação a jovens e adultos, em situação de privação de liberdade, na conformidade
do disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas Resoluções CNE-CEB2/2010, foi publicado o Decreto Estadual 57.238 de 17/08/2011, instituindo o Programa de
Educação nas Prisões, com a finalidade de ofertar o Ensino Fundamental, Médio, profissionalizante e
superior às pessoas privadas de liberdade no Estado de São Paulo.

A partir da publicação do Decreto em 2011, a Secretaria de Educação do Estado de
São Paulo, passa a ser responsável pela oferta de educação nas prisões. Até então a educação
era informal de responsabilidade da FUNAP. Os alunos privados de liberdade reconheciam
seus estudos somente por meio dos Exames Nacionais de Certificação.
Em fevereiro de 2012, foi o primeiro ano de funcionamento da escola na penitenciária,
vinculada a uma escola estadual, quando então foram contratados os primeiros professores da
Rede Estadual Paulista, para ministrarem aulas nas Instituições prisionais.
Os professores foram contratados por meio de Editais de credenciamentos, e
entrevistas, em conformidade com Resolução SE/SAP 01. O foco da pesquisadora foi
aprofundar cada vez mais os primeiros momentos dessa realidade, a partir dos primeiros
contatos com a realidade prisional.
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Desse convívio inicial, com os sujeitos da Penitenciária – Gestores, Professores e
alunos, tornou oportuno observações, reflexões, cruzamento de informações, confirmação de
hipóteses, descobrindo novos dados da realidade.
Em 2014, ingressando no Doutorado, em Serviço Social, pela Unesp- Universidade
Estadual “Júlio Mesquita”, com vinte cinco anos de experiência no sistema educacional, em
outros espaços escolares, optou essa pesquisadora a aprofundar sobre essa temática.
No início de tudo, víamos muita semelhança entre a escola no presídio e as escolas
regulares, mas com o tempo percebemos muitas diferenças entre as duas escolas, constatamos
que havia muita semelhança no trabalho educativo, a valorização dos professores, pelos
alunos, as relações interpessoais entre professores e alunos, entre os alunos privados de
liberdade entre si. Mas, aos poucos ficaram nítidas as relações de poder dentro do ambiente
prisional.
A opção da pesquisadora foi por entrevistas, por meio de um questionário
semiestruturado, pois este oferece a liberdade e espontaneidade necessárias, tornando assim a
investigação mais rica, buscando informações que permitissem analisar o quotidiano da escola
na penitenciária; a importância da escola na vida dos alunos privados de liberdade; o currículo
desenvolvido pelos professores; como os atores enxergam a escola na penitenciária; e de
maneira particular quais as expectativas esses alunos privados de liberdade possuem ao
saírem da prisão.
Não foram utilizadas categorias a priori, prontas e acabadas, buscando dados que
fossem emergindo da realidade apresentada pelos sujeitos envolvidos na pesquisa.
A investigação, proposta neste trabalho, coloca-se como relevante, pois nosso objeto
de estudo vem apresentando certa apreensão por parte do meio educacional, devido ao
aumento excessivo de prisões. De acordo com os últimos dados consolidados sobre o sistema
prisional, divulgados pelo Infopen (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias), em
2017, no Brasil há conforme dados do IBGE, 204.450.649 mil habitantes, sendo que dessa
população 607.731, estão encarceradas, e a maior quantidade de presos no Brasil se encontra
no Estado de São Paulo, num total estimado de 202.577. Conforme mostram as estatísticas
oficiais, 94% são homens e 6% mulheres, distribuídos, em 1.424 estabelecimentos penais,
estaduais e federais.
Quanto aos dados educacionais, 16% dos presos estudam, sendo que 6% são
analfabetos, 53% não completou o Ensino Fundamental; 12% possuem o Ensino Fundamental
completo, 11% possuem o Ensino Médio incompleto, 7% têm o Ensino médio completo, e
2% possuem o Curso Superior.
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Ainda segundo o Infopen de 2017, considerando a população carcerária, 56% dos
presos são jovens, na faixa etária entre 18 e 29 anos, desses 67% são negros, 31% brancos e
1% se declaram amarelos.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a média nacional de custo por preso é de
R$ 2.400. Esses custos refletem gastos com sistema de segurança, contratação de agentes
penitenciários e outros funcionários, serviços como alimentação e compra de vestuário,
assistência médica e jurídica, entre outros.
Esse valor varia, de acordo com a estrutura da unidade prisional, sua finalidade (para
presos provisórios, definitivos, unidades masculinas ou femininas, entre outros) e, também
de acordo com a região do país.
Nas Penitenciárias Federais, administradas pelo Departamento Penitenciário
Nacional, (Depen), o custo por preso chega a R$ 3.472,22, por cada preso nas quatro
unidades geridas. Sendo que esse custo é bastante superior ao gasto nos cinco estados com
as maiores populações carcerárias do país, que juntos representam mais de 60% dos presos
brasileiros.
De acordo com o Ministério da Justiça, esse valor é maior devido a maior
investimento no sistema de vigilância, e oferecem encarceramento individual, diferente de
maior parte dos presídios, que enfrentam graves problemas de superlotação. Além disso,
estão incluídos nesse custo o salário dos agentes prisionais federais que em média recebem
entre 5 mil e 7 mil reais mensais, gastos com uniforme, assistência médica, odontológica e
jurídica.
Alguns Estados gastam mais que outros, por cada pessoa privada de liberdade:
Paraná, em 2016, gastava R$ 3016,00 por mês; Bahia, R$ 3.000,00 mensal; Pernambuco,
R$ 3.500,00, São Paulo com a maior população carcerária do país, custo médio por pessoa
privada de liberdade

R$ 1.450,00, no Amazonas o custo de uma pessoa privada de

liberdade supera a média nacional, chegando a R$ 4.112,00. Esses custos levam em
consideração também o custo referente à construção de novas unidades. Todo esse montante
de dinheiro destinado ao Sistema Prisional vem do Fundo Penitenciário (Funpen), podendo
ser estadual ou Federal. Este é gerido pelo Depen e foi criado pela Lei Complementar n°
799 de 1994.
O Funpen é constituído por recursos oriundos das dotações orçamentárias, custas
judiciais recolhidas em favor da União, arrecadação dos concursos de prognósticos, recursos
confiscados ou provenientes da alienação dos bens perdidos em favor da União, multas de
sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado, fianças quebradas ou perdidas, e
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rendimentos decorrentes da aplicação de seu patrimônio. Esses recursos são aplicados para
construção, reforma e ampliação de unidades penais; aquisição de material permanente,
equipamentos e veículos especializados; formação educacional e cultural dos presos; e
programas de assistência jurídica aos presos carentes; formação, aperfeiçoamento e
especialização do serviço penitenciário.
Os presos fazem parte da população dos empobrecidos, produzidos por modelos
econômicos excludentes e privados de seus direitos fundamentais de vida.
Ideologicamente, como os “pobres” são jogados em um conflito entre as
necessidades básicas vitais e os centros de poder e decisão que as negam. São, com
certeza produtos da segregação e do desajuste social, da miséria e das drogas, do
egoísmo e da perda de valores humanitários. Pela condição de presos, seus lugares
na pirâmide social são reduzidos à categoria de “marginais” “bandidos”, duplamente
excluídos, massacrados, odiados, (ONOFRE, 2007, p. 12).

Na presente sessão, apresentam-se os caminhos percorridos e os encaminhamentos
para chegar às informações e às interpretações, norteados pelos objetivos desta pesquisa.
Registram-se também as motivações, as concepções do método e os dispositivos para
apreensão e compreensão do objeto em estudo. Diante das características próprias da temática
escolhida, foi utilizado como metodologia o Estudo de Caso. Método de trabalho, entendido
como uma “investigação sistemática de uma instância específica” (NISBETT; WATT, 1978,
p.5). Sendo que a característica mais notável de tal metodologia é a ênfase na singularidade e
no particular, pois isso implica que o objeto de estudo seja examinado como único.
De acordo com Yin, 2001, é uma investigação empírica, que investiga um fenômeno
contemporâneo dentro da contextualização da vida real, em que os limites entre o fenômeno e
o contexto não são claramente definidos.
Portanto, tivemos necessidade de conhecer como se estabelecem as normatizações e as
orientações para o currículo da EJA no âmbito prisional, na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação-Lei nº 9.394/96; Lei de Execução Penal-Lei nº 7.210/84, Decreto Estadual 57.238
de 17/08/2011 ou outras leis que a complementam. E, em outros documentos que dispõem
sobre a oferta da educação nos estabelecimentos penais. Observamos criteriosamente, as
atividades e concepções de ensino validadas como importantes e necessárias para a formação
dos jovens e adultos privados de liberdade. Daí a importância de ancorar-se na abordagem
qualitativa, porque ela favorece:
[...] uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte integrante do
processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um
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significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está possuído de significados e
relações que sujeitos concretos criam em suas ações, (CHIZZOTTI, 1995, p. 79).

Nas ciências sociais, o estudo de caso é considerado como uma forma de estudar e
analisar intensamente, de forma exploratória, explanatória ou descritiva alguma unidade
social, a qual pode ser identificada por meio de uma organização, um indivíduo isolado ou em
conjunto, uma comunidade, um programa ou um projeto de desenvolvimento e até mesmo um
balanço contábil de uma determinada empresa num certo período de tempo, cabendo ao
pesquisador fazer referência a um acontecimento especial, uma mudança política, algum tipo
de conflito, enfim, um fenômeno recente que mereça especial atenção. Alencar (2000)
defende que estudo de caso não é em si uma escolha metodológica, mas a escolha de um
objeto a ser estudado.
A partir da realidade diagnosticada e conhecimento construído no contexto do estudo,
foram repensados a implementação das políticas públicas educacionais, os princípios
curriculares da EJA para a Penitenciária de Franca-SP, visando à formação humanizadora,
com vista ao desenvolvimento da autonomia dos internos, “educação como prática de
liberdade”, orientada por Paulo Freire (2013). Para a concretização desse objetivo, por
respeito e ética profissional, a pesquisa, ocorreu com a colaboração e acompanhamento dos
jovens e adultos internos dessa instituição, pois “ o homem se constrói e chega a ser sujeito na
medida em que, integrado em seu contexto, reflete sobre ele e com ele se compromete,
tomando consciência de sua historicidade”, (MIZUKAMI, 1986, p.90).
Por ser o local da pesquisa um campo de relações de poder, entende-se por meio de
Foucault (2015), que não cabe questionar quem tem o poder, mas entender a intenção do
poder, onde ele se relaciona direta ou indiretamente, seu alvo ou campo de aplicação, onde ele
se instala e produz efeitos reais.
Pensar a escola, na Penitenciária, é compreender a teoria e a prática do currículo
considerando os espaços cotidianos em que os currículos acontecem, compreender o fazer
curricular como uma produção de sentido em intersecção com os processos sociais, políticos e
culturais. Entender o currículo como construção social do conhecimento (LOPES; MACEDO;
2010).
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, empírica, de campo, um estudo de caso, em que
foi utilizado o método histórico dialético.
Foram selecionados três tipos de pesquisa: bibliográfica, documental e de campo. A
pesquisa bibliográfica foi caracterizada por fontes secundárias: livros, revistas, jornais, redes
multimídias.
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Os documentos utilizados na pesquisa são pertencentes à Penitenciária de Franca,
como: circulares de visitas aos presos, ficha de matrícula dos sujeitos ao adentrarem no
presídio, hino da penitenciária, mapas de rendimento escolar dos alunos por semestre, boletim
escolar e legislação vigente.
Para fomentar a discussão, utilizamos como estratégia a triangulação metodológica
como alternativa capaz de construir coerência e coesão, cruzando os dados e técnicas da
pesquisa.
Denzin e Lincoln, dizem que há vantagens da abordagem da triangulação ao
afirmarem:
A triangulação é a exposição simultânea de realidades múltiplas, refratadas. Cada
uma das metáforas “age” no sentido de criar a simultaneidade, e não o sequencial ou
o linear. Os leitores e as audiências são então convidados a explorarem visões
concorrentes do contexto, a se imergirem e a se fundirem em novas realidades a
serem compreendidas. (DENZIN; LINCON, 2006, p. 20)

A estratégia da triangulação de dados, permite a composição de amostras recolhidas de
diferentes ambientes e em diferentes tempos e espaços.
A triangulação metodológica proporciona a oportunidade aos pesquisadores de uma
análise mais sólida sobre os problemas de estudo.
Segundo Minayo:
“uma primeira dimensão Triangulação, é utilizada para avaliação aplicada a
programas, projetos, disciplinas, enfim. No processo avaliativo, sua conceituação
torna se abrangente e complexa, abarcando diferentes variáveis, dentre elas, a
necessidade de se ter presente avaliadores externos, além dos internos, e que,
preferencialmente, sejam de formações distintas, possibilitando “combinação e
cruzamento de múltiplos pontos de vista” (MINAYO, 2010, p. 29).

Nessa pesquisa, utilizamos a triangulação de dados, os atores que responderam ao
instrumento qualitativo da pesquisa foram abordados ao mesmo tempo, no ano de 2016,
porém responderam em diferentes espaços: alunos, professores, funcionário e gestores,
responderam o questionário num mesmo período. Os alunos e o funcionário, responderam o
questionário em sala de aula, os professores, responderam em horário de ATPC na escola
vinculadora, e os gestores em seu ambiente administrativo na penitenciária.
Para a realização da pesquisa na Penitenciária de Franca, foi solicitada autorização aos
Comitês de Ética em Pesquisa, às instituições; Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo e Universidade Estadual São Paulo “Júlio Mesquita”.
Responderam, ao questionário, 20 (vinte) alunos do Ensino Médio, matriculados
regularmente na escola, no ano de 2016, 04 (quatro) professores, 01 Agente Penitenciário,
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responsável pela entrada e saída dos alunos na escola, 01(um) Diretor do Presídio, 01 Diretor
de Educação do Presídio. O questionário foi aplicado no mês de maio de 2016, pela
pesquisadora.
Conforme já mencionado, o mesmo questionário foi respondido pelos diferentes
segmentos, com objetivo de observar as respostas sobre o mesmo objeto de pesquisa, no caso
o quotidiano escolar. No questionário respondido pelos alunos, há três (03) perguntas de
cunho pessoal, em relação aos estudos, as expectativas de vida que possuem após saírem da
prisão e em relação aos conteúdos desenvolvidos pelos professores durante as aulas.
Mediante a especificidade do ambiente prisional, ao pensar a educação, achamos mais
apropriado tratar de educação política, no sentido de uma educação que vise à emancipação
das pessoas, implementada pelo Estado e pela sociedade civil.
O trabalho foi dividido em cinco capítulos:
O Capítulo I, discutiu sobre os problemas do Sistema Prisional no Brasil e no Estado
de São Paulo; o descaso de governantes, a falta de infraestrutura, e de que maneira esse
problema, tem contribuído de forma significativa para a transformação dos sistemas
penitenciários brasileiros em verdadeiras "escolas do crime".
Com o crescimento vertiginoso da população prisional e do déficit de vagas, o Estado
tem construído novas unidades prisionais, mas não têm sido o componente fundamental das
políticas penitenciárias, tendo em vista que o problema não é só privar pessoas de liberdade,
mas sim trabalhar outros fatores junto a esses estabelecimentos, principalmente junto à gestão
desses locais tornando-os melhores.
O sistema penitenciário, aqui no Brasil, tal como está posto, é cruel, confina
fisicamente o homem, sem que o indivíduo possa compreender o problema da liberdade,
destrói a subjetividade do homem, no sentido de não lhe oferecer nenhuma possibilidade de
racionalização da situação em que se encontra.
Foucault (1987), diz que a prisão também se fundamenta pelo papel de “aparelho para
transformar os indivíduos”, servindo desde o início como uma: [...] encarregada de um
suplemento corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos indivíduos que a privação de
liberdade permite fazer funcionar no sistema legal. Portanto o encarceramento penal, desde o
início do século XIX, abrangeu ao mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação
técnica dos indivíduos”.
O capítulo II, tratou sobre as Políticas Públicas de Educação no sistema prisional; no
qual o sistema penitenciário moderno, dita, ao menos em seus discursos oficiais, reinserir o
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apenado a sociedade. Segundo Noma e Boiago (2012) a educação prisional ganha destaque
enquanto fator de ressocialização e reinserção do preso na sociedade, justificando a
possibilidade de melhores condições de emprego para a pessoa privada de liberdade, quando
posta em liberdade.

De acordo com Julião (2009), os dados elevados de reincidência

divulgados pela sociedade indicam um sistema pouco útil, por não cumprir os objetivos para
os quais foi, ao menos formalmente, criado. Possuímos pouquíssimos dados sobre as taxas de
reincidência, visto que é um conceito complexo, que nas penitenciárias fazem questão de não
terem esses dados formalizados, a prisão, na estrutura apresentada, punitiva e desumana que
possui, não tem sido capaz de reintegrar a pessoa privada de liberdade ao meio social e não
traz, em geral, nenhum benefício ao indivíduo privado de liberdade. Segundo Bittencourt
(apud JULIÃO, 2009), também se deve levar em consideração, que as altas taxas de
reincidência podem não só indicar a influência da prisão, como ainda refletem as
transformações dos valores que se produzem na sociedade. Nesse contexto, a educação na
prisão, bem como a oferta de outros serviços sociais dentro dos estabelecimentos
penitenciários podem exercer, contraditoriamente, um papel fundamental no processo de
penalização da pobreza. Para Wacquant (2010), a oferta desses serviços, mesmo sendo um
direito garantido, submete a população prisional a uma vigilância cada vez mais precisa. Ou
seja, a adoção de proposições neoliberais obriga que nas sociedades capitalistas se tenha que
resolver mazelas como o crescimento vertiginoso da pobreza e da exclusão social, mediante
medidas sociais regulamentadoras.
Segundo Boiago (2013), para o enfrentamento coletivo em que os cidadãos se reúnem
publicamente para expressar uma opinião pública. É habitual que se atribua a
uma manifestação um êxito tanto maior quanto maior o número de participantes. O objeto das
manifestações são, em geral, tópicos de natureza política, econômica, e social, na sociedade
capitalista do século XXI, muitas são as estratégias políticas adotadas pelos governos no
sentido de conter a violência e a criminalidade, “aliviar” a pobreza e ofertar o acesso, mesmo
que mínimo aos bens e serviços sociais fundamentais, como é o caso da educação.” Além
disso, segundo Noma e Boiago (2010), as orientações das potências internacionais,
determinam para a manutenção da dependência, em especial mediante processos de
endividamento, dos chamados países “em desenvolvimento”, aos centros financeiros
internacionais e ampliando a concentração mundial do capital. Essas orientações colocam a
educação num papel central no desenvolvimento econômico, também sobrevalorizando a
condição da educação como instrumento de garantia da estabilidade das sociedades
capitalistas, reproduzindo, mesmo implicitamente, as percepções neoliberais. Portanto de
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acordo com dados do Infopen 2016, temos como perfil majoritário do nosso sistema prisional
homens jovens negros com o ensino fundamental incompleto e condenados principalmente
por tráfico de drogas. Esse perfil de pessoas privadas de liberdade não é coincidência.
Conforme Wacquant (2010), as camadas que sofrem com o “endurecimento” da criminalidade
são as mais desamparadas socialmente.
Nas análises e levantamentos que constituem o “world prison population list” é
demonstrado que em todas as Américas (e também cada vez mais na Europa Ocidental) que as
pessoas privadas de liberdade, é composta, em sua maioria, por jovens, negros e pobres, que
sofrem com o uso rotineiro da violência policial, permanente de controle dos miseráveis pela
força, oriunda da escravidão e dos conflitos agrários que se viu fortalecida por políticas de
criminalização da pobreza de governos neoliberais. Para Wacquant, penalizar a miséria
significa “tornar visível” o problema negro e assentar a dominação racial dando-lhe o aval do
Estado (WACQUANT, 2001).
O capítulo III, versou sobre o lócus da pesquisa: a Penitenciária de Franca, desde a sua
criação, infraestrutura, a evolução da população carcerária, o ingresso do sujeito na
penitenciária, o cotidiano das pessoas privadas de liberdade, sua alimentação, o perfil: faixa
etária, taxa de óbitos, raça, religião, tempo total de penas. Descrição do espaço escolar,
quantidade de estudantes que frequentam a escola, taxa média de desistência e evasão da
escola, taxa de promoção dos alunos que concluem os cursos na escola da penitenciária.
O Capítulo IV, tratará da discussão dos dados coletados e no capítulo V, as
considerações finais.
Foram tempos de muitas aprendizagens e trocas de experiências.
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2 O SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL

É importante fazer um retrospecto histórico sobre a criação das prisões e sua
finalidade. Alguns relatos da existência de prisões estão escritos na bíblia e muito antes dos
registros cristãos. Os primeiros cativeiros datam de 1700 a.C., sua finalidade inicial era a de
prender os escravos angariados como espólios de guerra. Sendo que os crimes nessa época
eram o endividamento, a desobediência, o desrespeito às autoridades, da época, aos reis e
faraós. Esses crimes não estavam relacionados à sanção penal, pois não existiam códigos de
regulação social. A pena geralmente era a tortura e a execução. Não havia preocupação nessa
época com reintegração ou recuperação social, mas anular as forças contrárias.
Segundo Carvalho (2002), não havia penitenciárias na estrutura atual, os locais
poderiam ser utilizados em diferentes locais, para prender as pessoas, tais como masmorras,
torres, castelos, locais abandonados ou qualquer outro local que pudesse permitir a privação
das pessoas de liberdade.
A estrutura das prisões atuais foram criadas pela Igreja, para combater conflitos de
ordem religiosa. Com o advento da Revolução Industrial foi surgindo os crimes do
capitalismo, a prisão por dívidas do capital. Nesta época iniciaram os primeiros registros de
prisão preventiva. Com o crescimento da pobreza que se alastrou pelos países europeus,
contribuindo para o aumento a criminalidade, iniciou-se um grande movimento de
racionalização do Direito, da execução penal, e muito recente o reconhecimento dos direitos
humanos. Em 1830, foi criado o primeiro Código Criminal, regulamentando a Pena de Prisão,
individual. Antes disso, existia o Código de Hamurabi (lei de Talião), possuindo um caráter
estritamente religioso e vingativo.
No Brasil, as garantias legais estão previstas às pessoas privadas de liberdade, assim
como os direitos humanos dos apenados, em diferentes estatutos legais. Mundialmente, vários
documentos tratam sobre esses direitos: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a
Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e a Resolução da ONU que prevê as
Regras Mínimas para o Tratamento do Preso.
Na Constituição Federal, em seu artigo 5º, traz as garantias fundamentais do cidadão,
garantindo à proteção às pessoas privadas de liberdade. Na Lei de Execução Penal, 7210 de
11/07/1984, em seus incisos de I a XV do artigo 41, dispõem também sobre os direitos
garantindo aos apenados no decorrer da execução penal.
O estatuto executivo-penal brasileiro, no campo legislativo, é muito bem-conceituado,
considerado um dos mais avançados e democráticos, tem como princípio a ideia de que a
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execução da pena privativa de liberdade deva ter por base o princípio da humanidade, sendo
que a punição desnecessária, cruel ou degradante, desumana é contrária ao princípio da
legalidade.
Segundo Carvalho (2002), o que tem ocorrido no cotidiano do sistema prisional
brasileiro é a constante violação dos direitos e a total inobservância das garantias legais
previstas na execução das penas privativas de liberdade, isso é visível a todos que frequentam
essas instituições prisionais. A partir do momento em que a pessoa privada de liberdade, passa
à tutela do Estado, ela perde a liberdade, e também todos os outros direitos fundamentais que
não foram atingidos pela sentença, passando a ter tratamento abominável, sofrendo diferentes
tipos de castigo, atingindo a sua personalidade e a sua identidade, num processo de não ter
condições de ser preparado ao seu retorno útil ao meio em que vive.
Portanto não devemos esquecer que grande parte da população carcerária, é oriunda
das classes sociais excluídas, conforme Frade, 2008, que são os mais pobres, desempregados e
analfabetos, que cometeram crimes por não terem tido oportunidades sociais de
sobrevivência. Lembrando ainda que de certa forma, muitos em pouco tempo estarão de volta
ao convívio social.

2.1 O Estado Social e o Estado Penal

Não tratamos de educação nas prisões, sem articular a questão social e do Estado
Penal, com enfoque e algumas considerações crítico-reflexivas sobre a postura do Estado e
sociedade, em face do momento vivido, com retraimento do Estado social, da explosão da
violência e do aumento da criminalidade, aumentaram-se as punições, em face das omissões
do próprio Estado.
A violência e a criminalidade correspondem a aspectos ocasionados pela falta de
assistência social, pelo desemprego, pela falta de oportunidades iguais para todos, pela
miséria e desigualdade social são problemas ocasionados não só pelo aspecto social, mas
muito mais pelo caráter econômico, que envolve o a opressão do capital, como também com
as mudanças no mundo do trabalho ocorridas nas últimas décadas pelo avanço das tecnologias
e acumulação de lucros. (Hobsbawm, 1995).
Para Castel (1998a), um dos pontos centrais da história do presente é a queda da
sociedade salarial. A precarização do trabalho e a perda de garantias trabalhistas provocaram
uma vulnerabilidade de massa, pois muitas pessoas ficaram privadas da proteção e do
reconhecimento moral, ambos garantidos pelo trabalho assalariado.
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A precarização, em geral, produziu uma transformação na questão social, aumentando
a produção dos “desfiliados”, isto é, uma quantidade grande parte dos indivíduos, passaram a
ser estrangeiros, vagabundos, incapacitados, que ficam em uma zona de assistência, seja do
Estado ou de outras organizações.
Com a organização dos trabalhadores, nos anos 1960 e 1970, com a conquista dos
direitos trabalhistas por meio de organizações coletivas dos trabalhadores, proveniente da
consolidação do Estado de providência, havia um certo otimismo. A vulnerabilidade dos
indivíduos parecia controlada, pois havia uma zona de integração forte, sendo que a zona de
desfiliação era marginal.
Conforme Castel (1994, p. 34), houve uma fratura na zona de integração, a
vulnerabilidade dos indivíduos está em expansão e a desfiliação aumenta continuadamente.
No lugar da proteção assegurada pelo trabalho, restou o discurso liberal do
empreendedorismo. Porém, o ideal de governamentalidade liberal tem uma face sombria: a
individualidade negativa dos que se encontram sem vínculos e sem suportes, privados de
qualquer proteção e de qualquer reconhecimento.
Na sociedade brasileira, as dimensões do trabalho e da proteção social estão
estreitamente interligadas, porque a maioria efetiva dos direitos sociais vincula-se à condição
de ser trabalhador (CARRETEIRO, 1999). Quanto mais os indivíduos estão inseridos no
mercado de trabalho, mais estão inseridos nos eixos de proteção social. Quanto mais distantes
do mercado de trabalho, mas são desfiliados socialmente.
As transformações na economia global e as mudanças na restruturação produtiva, a
internacionalização das economias, abertura de novos mercados, a quebra de barreiras,
flexibilidade do trabalho têm provocado consequências diretas na vida de trabalhadores
brasileiros. Os vínculos laborais também têm empobrecido, levando à insegurança,
instabilidade e precariedade.
Os indivíduos partem para a criminalidade, tomando para si o que é dos outros, ou
tentando garantir-lhes o que foi negado, nessa situação o caminho que se vê é a prisão, já que
o Estado passou de “Estado de bem-estar social” para Estado Penal, opressor, que pune. Por
fim, há de se levar consideração o fenômeno da banalização da sociedade, quando o assunto é
violência e criminalidade.
De acordo com Castel (2000), o que deixa os indivíduos vulneráveis não é um estado
de faltas; de alimentação, moradia, saúde, educação, mas o eixo da integração ou não
integração pelo trabalho, a inserção ou não inserção em uma sociabilidade sócio-familiar.
Enquanto no do trabalho pode existir integração, precarização e exclusão, já no eixo
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relacional, podem haver diferentes inserções, que giram entre a inscrição sólida em uma rede
de sociabilidade e o isolamento social total.
Com o crescimento da massa de desempregados, com os postos de trabalho
desaparecendo, e com a queda dos trabalhadores assalariados, as condições de vida têm
piorado, contribuindo para o processo de exclusão social, em que os indivíduos não acreditam
que poderão retornar aos postos de trabalho. Para esses excluídos há o esfacelamento das
políticas sociais do Estado, provocando o caos na saúde, na educação, nas condições de
moradia, enfim nas condições de vida.

2.2 Aspectos sócio históricos do sistema prisional - A origem do sistema penitenciário

Segundo Carvalho (2002), até o século XVIII, o Direito Penal era marcado por penas
cruéis e desumanas, não havendo até então a privação de liberdade como forma de pena, mas
sim como custódia, isto é, uma forma de garantir que o acusado não iria fugir e também um
meio para a produção de provas, frequentemente usando métodos de tortura, considerada
legítima. O acusado aguardava o julgamento e a pena subsequente, privado de sua liberdade,
em cárcere. O encarceramento era um meio, não o fim da punição.
Em relação à execução das penas privativas de liberdade há três sistemas
penitenciários: o sistema Filadélfia (ou celular), o de Auburn (silent system) e, por fim, o
sistema Progressivo (inglês ou irlandês).
No século XVIII, a pena privativa de liberdade passou a fazer do Direito Penal. Com o
gradual banimento das penas cruéis e desumanas, a pena de prisão passa a exercer um papel
de punição de fato.
Conforme Foucault (1987), a mudança nas formas de punição acompanha
transformações políticas do século XVIII, a ascensão da burguesia ao poder. O surgimento do
iluminismo e as dificuldades econômicas marcaram profundamente a história das prisões, o
que culminou em mudanças para a pena privativa de liberdade. A punição deixa de ser um
espetáculo público, porque isso passou a ser visto como um incentivo à violência, e adota-se a
punição fechada, que segue regras rígidas, para punir a “alma” do condenado. Essa mudança,
segundo o autor, era um modo de acabar com as punições imprevisíveis do soberano sobre o
condenado, gerando proporcionalidade entre o crime e a punição. O processo de domesticação
do corpo já não servia mais, surgindo a pena de privação de liberdade, como uma grande
invenção e de ser um meio mais eficaz de controle social.
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No final século XVIII, o começam a surgir os primeiros projetos das penitenciárias
que conhecemos hoje. Na Inglaterra, o inglês John Howard (1726-1790) que, em 1777,
publica o livro The State of Prisons in England and Wales (As condições das prisões da
Inglaterra e Gales), critica a realidade prisional da Inglaterra, propondo melhorias nas
condições dos presos, na criação de estabelecimentos específicos para a nova visão do cárcere
que tem a restrição da liberdade como punição em si. De acordo com, Carvalho Filho (2002),
o surgimento da pena de privação de liberdade, foi paralelo ao surgimento do capitalismo,
em que um conjunto de fatores levaram ao aumento da criminalidade, como, os conflitos
religiosos, às guerras, às expedições militares, às devastações de países, ao aumento dos
centros urbanos, à crise dos feudos e da economia agrícola, que levaram ao incremento dos
índices de pobreza em diversos países.
O inglês Jeremy Bentham (1748-1832) defendia a punição proporcional. Para ele, “a
disciplina dentro dos presídios deve ser severa, a alimentação grosseira e a vestimenta
humilhante”, mas todo esse rigor serviria para mudar o caráter e os hábitos do delinquente.
Em 1787, ele escreveu “Panóptico”, em que descreve e desenha uma penitenciária modelo –
com uma estrutura circular, uma torre no centro e as celas nas bordas - onde apenas um
homem vigiaria todos os prisioneiros ao mesmo tempo, sem que estes o vissem.
Na análise de Foucault, o panóptico é uma metáfora, pois dispensa as grades, correntes
ou barras para dominação; em que a visibilidade permanente é o poder.
No início do século XIX, surgem, na Filadélfia, os primeiros presídios que seguiam o
sistema celular, ou sistema da Filadélfia. O preso ficava isolado em sua cela, em reclusão
total, sem contato com o mundo externo e com os outros presos. Era permitido o trabalho
interno, mas era proibido de conversar. De acordo, com Foucault (1997), nesse processo, a
prisão funciona como um aparelho de saber, e tinha como objetivo a vigilância, visando a
correção interna da pessoa privada de liberdade. O sistema da individualidade foi aprovado
porque impedia a corrupção dos condenados, as fugas e movimentos rebeldes, comuns até
então, tão comum no meio dos apenados. Porém muitas críticas foram feitas a esse sistema,
por ser muito severo e não levar a readaptação social da pessoa privada de liberdade.
Em 1820, de acordo com Carvalho (2002), surge, nos Estados Unidos, o Sistema
Aubum ou Sistema de Nova Iorque, que adotava a reclusão e o isolamento apenas a noite.
Durante o dia, as refeições e o trabalho eram coletivos, em regime industrial com trabalho
organizado pelas empresas, em oficinas que duravam de oito a dez horas diárias, mas os
presos não podiam se comunicar e nem trocar olhares, podiam conversar apenas com os
carcereiros em voz baixa. Não podiam receber visitas de familiares, não podiam receber

31

instrução, não era permitido o lazer. Era imposta a regra de silêncio, a vigilância era total.
Conforme o tempo foi passando, com a superlotação, corrupção da vigilância, crueldade da
disciplina, e imposição do silêncio absoluto, isso passou a não funcionar. Porém esse sistema
deu início, ao sistema progressivo da pena, presente até hoje em muitos países.
De acordo com Carvalho (2002), na Inglaterra, em Norfolk, foi onde surgiu a
progressão de pena, no qual o preso passava por estágios, começando com a reclusão total,
depois somente no período noturno, até entrar no terceiro estágio, um regime semelhante ao
da liberdade condicional e, finalmente, a liberdade. É o sistema mais parecido adotado no
Brasil, com algumas modificações. Após essa experiência em Norfolk, esse sistema é adotado
e aperfeiçoado em outros lugares do mundo.
Na Irlanda, havia uma quarta fase antes da liberdade condicional, na qual o preso
trabalhava em um ambiente aberto sem as restrições que um regime fechado compreende.
No sistema espanhol, o preso poderia ter um trabalho remunerado, para ajudar a regenerar o
indivíduo.
A Suíça cria um tipo de estabelecimento penitenciário em que os presos ficavam na
zona rural, trabalhavam ao ar livre, eram remunerados e a vigilância era menor.

2.3 Como surgiram as prisões no Brasil

Segundo Carvalho (2002), antes da colonização, os índios eram destituídos de
interesses jurídicos e penais. Várias leis foram trazidas pelos colonizadores: Ordenações
Afonsinas, substituídas pelas Ordenações Manuelinas, com pouca aplicação no Brasil, devido
ao momento histórico em que se encontrava. Mas o que ficou mesmo foi o Livro V das
Ordenações do Rei Filipe II, que foi o primeiro estatuto, que trazia o conceito de crime do
momento, e de pena, expressada em pena de morte, em modalidades variadas: morte na forca,
torturas, morte para sempre (corpo do condenado ficava suspenso), morte pelo fogo, açoites,
mutilações, das mãos e da língua.
De acordo com Fadel (2009), com a Constituição de 1824, o Brasil começa a reformar
seu sistema punitivo: foram banidas, as penas de açoite, tortura e outras penas cruéis; as
cadeias deveriam ser “seguras, limpas e bem arejadas havendo diversas casas para a separação
dos réus, conforme a natureza dos seus crimes”. O fim das penas cruéis foi pleno, já que os
escravos ainda estavam sujeitos a elas.
Em 1830, com o Código Criminal do Império, a pena de prisão é introduzida no Brasil
em duas formas: a prisão simples e a prisão com trabalho (que podia ser perpétua). Não
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estabelecendo nenhum sistema penitenciário específico, ficando a cargo dos governos das
províncias escolher o tipo de prisão e seus regulamentos.
De acordo, com Garutti (2012), no Brasil as penitenciárias ainda eram precárias. Em
1828, a Lei Imperial determina uma comissão para fiscalizar as prisões civis, militares e
eclesiásticas, para levantar o seu estado de funcionamento e melhoramentos necessários. Esse
trabalho resultou em relatórios de suma importância para a questão prisional do país,
mostrando a realidade lastimável desses estabelecimentos. O primeiro relatório da cidade de
São Paulo, datado em abril de 1829, já tratava de problemas que ainda persistem, como falta
de espaço para os presos e a convivência entre condenados e aqueles que ainda aguardavam
julgamento.
Em 1841, no relatório a comissão apresenta um olhar mais crítico, trazendo sugestões
para a futura Casa de Correção de São Paulo (inaugurada em 1852). É nessa época,
especialmente com a construção das casas de correção no Rio de Janeiro (1850) e em São
Paulo, que ocorrem as primeiras mudanças no sistema penitenciário brasileiro com a
introdução de oficinas de trabalho, pátios e celas individuais, por conta da implantação de
modelos estrangeiros como o Sistema da Filadélfia e o de Auburn.
O Código Penal de 1890 aboliu as penas de morte, penas perpétuas, açoite e as galés e
passou a prever quatro tipos de prisão: celular; reclusão em “fortalezas, praças de guerra ou
estabelecimentos militares”, destinada aos crimes políticos; prisão com trabalho forçado em
que as penas eram cumpridas em penitenciárias agrícolas, construídas para esse fim
destinadas; ou em presídios militares e disciplinares, para cumprimento de penas em
estabelecimentos especiais para menores de 21 anos. Uma inovação desse Código foi
estabelecer limite de 30 anos para as penas.
Desde a promulgação do Código Criminal de 1830, já havia escassez de
estabelecimentos para o cumprimento das penas previstas no Código. A realidade no novo
Código de 1890 é a mesma, enquanto a maioria dos crimes previa pena de prisão celular (que
envolvia trabalhos dentro do presídio), não existiam estabelecimentos desse tipo para o
cumprimento e havia um déficit de vagas enorme. Novamente o legislador se vê obrigado a
criar alternativas para o cumprimento dessas penas.
Existia um grande abismo entre o que era previsto em lei com a realidade carcerária.
No ano de 1906, foram condenados 976 presos no estado de São Paulo à prisão celular, mas
existiam apenas 160 vagas, portanto 816 presos (90,3%) cumpriam pena em condições
diversas àquela prevista no Código Penal vigente.
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O problema da falta de vagas nas prisões criava outro grave problema, a deterioração
do ambiente dos presídios. Este quadro era agravado por uma prática comum das comarcas do
interior, a transferência dos presos para a capital, quando não havia uma prisão para o
cumprimento da pena. De acordo com, Azevedo (1991), no final do século XIX, o problema
do sistema penitenciário, no estado de São Paulo, é aparente. Inicia-se, assim, um movimento
para sua modernização, não somente dos estabelecimentos, mas também das leis e a “criação
de várias instituições que comporiam uma rede de prevenção e repressão ao crime e de
tratamento ao criminoso”.
No ano de 1905, é aprovada uma nova lei para a substituição da antiga penitenciária, é
autorizada a construção da Penitenciária do Estado. O novo estabelecimento teria 1.200 vagas,
oficinas de trabalho, tamanho de celas adequado, com boa ventilação e iluminação. O prédio
foi entregue em 1920, mesmo sem estar completamente concluído.
De acordo com, Azevedo (1991), a Penitenciária do Estado (Carandiru) era
considerada uma prisão modelo para toda a nação, por “servir de modelo de disciplinamento
do preso como trabalhador, ajustando-se assim ao momento de avanço da industrialização e
urbanização pelo qual passava o Brasil e, em particular, a cidade de São Paulo”. A
Penitenciária do Estado sofria de certos males que sempre estiveram presentes em presídios,
como a violência e a arbitrariedade dos funcionários e responsáveis, principalmente no caso
de punições, já que a penitenciária seguia um regime rigoroso de disciplina.
A Penitenciária do Estado adotou o regime progressivo de reclusão, que consistia em
quatro estágios: reclusão absoluta, diurna e noturna; isolamento noturno, com trabalho
coletivo durante o dia, mas em silêncio; cumprimento em penitenciária agrícola, com trabalho
extramuros; e concessão de liberdade condicional ao sentenciado.
O trabalho na penitenciária de São Paulo foi o que de melhor poderia oferecer as
pessoas privadas de liberdade, aos olhos da sociedade, em especial a elite paulista, era que se
o preso trabalhasse, produzindo, estaria fora do ócio, e não teria tempo de pensar em novos
crimes. A organização laboral na penitenciária se deu em escala industrial, com uma grande
produção de bens, fornecendo riquezas e produtos aos órgãos públicos.

2.4 Desconstruindo o engodo

De acordo, com Onodera (2007), o dia 02 de outubro de 1992, ficará para sempre na
memória dos brasileiros, em que 111 presos, da Casa de Detenção Flamínio Fávero, “vulgo”,
“Carandiru”, foram mortos. Vários fatores contribuíram para que esse fato ocorresse, levando
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a crer que, não foi um único fato isolado que ocorreu, mas uma junção de problemas, que há
tempos vinham sendo denunciados. Esse massacre chamou a atenção pela comoção que
causou e pela quantidade grande de mortes de uma vez só, fazendo com que a sociedade e os
órgãos governamentais enxergassem o que realmente acontecia dentro das prisões.
Conforme essa mesma Autora, o país tinha acabado de sair de uma ditadura, estava
iniciando um regime dito como democrático, mas com ecos do regime ditatorial, que se
faziam presentes nas ações da Polícia, quanto na estrutura das prisões brasileiras, compostas
por Agentes Penitenciários despreparados e um sistema judiciário lento e incompetente para
lidar como o “novo regime”, proposto pela Constituição federal, de 1988.
Com a crise do capitalismo, nos anos 80 e 90, com a concentração da renda, nas mãos
de poucos, agravou-se o desemprego, inflação alta, aumentando também o índice de violência
e criminalização da pobreza, sem que o Estado atendesse as demandas e as necessidades
sociais da população. Para atender os poderosos, e controlar a demandas sociais, faltava
preparo por parte do poder público. Qualquer contravenção à ordem e à segurança era motivo
para ser preso.
De acordo, com Onodera (2007), com a crise econômica, nos anos 80 e 90, iniciou-se,
a superlotação nas prisões. Qualquer suspeito de ter cometido crime era preso. As prisões
passaram a ser espaços em que conviviam pessoas julgadas e condenadas com outras que
haviam sido aprisionadas por coisas simples, sem culpa formal.
As mortes, do “Carandiru”, têm muito a ser analisado e refletido, pois mostra as
contradições existentes da ordem social, com marcas profundas, da violência, da exclusão, e
da função social, que o Estado vem oferecendo aos que se encontram a margem da sociedade.
A particularidade de ser dessa sociedade capitalista que expôs a sua essência.
O ponto de incongruência na postulação de que fora uma penitenciária modelo nestes
20 anos, reside em um triste fato que acontece ainda hoje no Brasil: a omissão e manipulação
de informações por parte de vários agentes sociais, principalmente da imprensa. As
informações que chegavam à sociedade nem sempre eram a verdade e sim “verdades” afáveis,
utópicas. Um exemplo disso é que “as condições de encarceramento mudaram, mas não de
imediato”, ou seja, há resquícios de prisões de outrora. As punições internas por atos de
“rebeldia individual” são outro ponto de crítica. Há relatos, na obra de Salla (1999, p. 73),
que chamam a atenção para as medidas de confinamento (popularmente, hoje conhecidas
como “solitária”, ou “potes”) sem justificativa plausível. Essas punições severas eram
constrangedoras, atingindo ainda mais o âmago de liberdade do preso e sua dignidade.
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A liberdade de expressão era suprimida na Penitenciária do Estado. Em análise
histórico-documental, autores afirmam a existência de movimentos pacíficos de reivindicação
dos presos. Tais manifestos, eram a “força motriz deflagradora” para a imposição de punições
internas (notem: em contraposição à lei penal da época), como privação de alimentos,
submissão à degradação da pessoa, mediante o enclausuramento por tempo indeterminado ou,
a mais branda de todas, perda de vantagens regulamentares.
De acordo com o Ministério da Saúde (2018), a saúde dos presos é um ponto
preocupante desta análise histórica. Um breve levantamento estatístico mostrou que 10% dos
presos (em uma escala de 2 mil indivíduos) faleceram por tuberculose. Esta doença
respiratória tem seus efeitos agravados em um local onde muitos compartilham os mesmos
espaços. A responsabilidade do Estado perante esta triste realidade está na ausência de um
local próprio para o tratamento. Além disso, ao submeter presos doentes a regimes
disciplinares – como punições em celas fechadas a pão e água e por tempo indeterminado – a
administração do presídio como que acendia o estopim para sua morte.
Procuramos demonstrar, nesta breve análise das questões históricas e penais das
penitenciárias e seus congêneres, a involução de um instituto cada vez mais criticado e
ineficaz. Meio de defesa de um controle social perverso por parte do braço autoritário dos
modernos “Estados Democráticos de Direito” e outros com denominações distintas, que é
famigerado pelos que impõem um estado de terror por assustadoras amostragens da evolução
dos índices de criminalidade.
De acordo com Oliveira (2016), a liberdade é um coração que bate forte em um âmago
humano. Pode ser cartesiana, aristotélica, sartreana ou ainda de qualquer célebre do pensar
humano. Acima de tudo e de todos à liberdade é o que o homem tem, aliado à vida, de mais
necessário. Constitui-se natural e positivamente. Pode ser imaginária ou fática. Liberdade só
não pode ser suprimida, e se, em última instância, for suprimida, que essa supressão seja feita
de modo humano, de modo menos avassalador aos anseios e sentimentos.

2.5. A realidade das prisões no Brasil

O que conhecemos sobre o sistema penitenciário brasileiro é um cenário marcado por
impasses e dilemas crônicos, antagônicos, pelos que pensam sobre a recuperação das pessoas
privadas de liberdade. Se, por um lado, pensam na recuperação do prisioneiro, dentro de um
sistema correcional, por outro lado fala-se “ressocializar”; de acordo com o dicionário
Michaelis, essa palavra é definida como “tornar a socializar”, como se o apenado não fosse

36

um ser social, não possuísse a sua identidade própria. A cadeia não tem sido um meio capaz
de permitir o retorno dessas pessoas em situações favoráveis para a plena integração na
sociedade.
Em junho de 2016, a população prisional brasileira ultrapassou, a marca de 700 mil o
que representa um aumento da ordem de 707% em relação ao total registrado no início da
década de 90, conforme Tabela 1.

Quadro 1 - Pessoas privadas de liberdade no Brasil em junho de 2016
População Prisional

726.712

Sistema Penitenciário

689.510

Carceragem/delegacias

36.765

Sistema Penitenciário Federal

437

Vagas

368.049

Déficit Vagas

358.663

Taxa de Ocupação
Taxa de aprisionamento

197,4%
352,6

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016. Secretaria Nacional de
Segurança Pública, junho/2016; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dezembro/2015; IBGE, 2016.

De acordo, com Infopen, de dezembro de 2014, havia 622.202, pessoas privadas de
liberdade no Brasil. Conforme dados, do Infopen de 2016, houve um acréscimo de 104 mil
pessoas privadas de liberdade no Brasil.
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Tabela 1 - Principais dados do sistema prisional brasileiro em junho de 2016 por Unidade da
Federação e Sistema Penitenciário Federal

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016. Secretaria
Nacional de Segurança Pública, junho/2016; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dezembro/2015;
IBGE, 2016.

De acordo, com Infopen, de 2016, ao analisarmos a quantidade de pessoas
aprisionadas por estado, São Paulo é o estado que tem a maior população prisional do
Brasil.

Gráfico 1 - Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016

Fonte: Ministério da Justiça. A partir de 2005, dados do Infopen.
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Gráfico 2 - Evolução das pessoas privadas de liberdade

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016; DATASUS.

Gráfico 3 - Evolução da população prisional, vagas e déficit de vagas entre 2000 e 2016

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, dezembro de cada ano.
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O Gráfico 3, mostra a evolução do número de pessoas privadas de liberdade e do
número de vagas disponíveis entre os anos de 2000 e 2016. Houve um crescimento da
população prisional em média, 7,3% ao ano, passando de 232 mil pessoas, em 2000, para
726 mil pessoas privadas de liberdade em 2016.
Esses dados nos mostram, que, de acordo com, Marx, 1989, numa sociedade
marcada pela profunda existência de diferenças sociais, que propugne, por uma igualdade
jurídica, esquecendo-se de colocar igualmente a abolição das desigualdades sociais, não
passaria de um engodo. Quanto menor é a distribuição da renda, maior será a quantidade
de desempregados, aumentando, a violência, e por consequência, maior a quantidade de
pessoas aprisionadas.
A evolução das pessoas privadas de liberdade e do número de vagas disponíveis
entre os anos de 2000 e 2016, fez crescer a população prisional em média, 7,3% ao ano,
passando de 232 mil pessoas, em 2000, para 726 mil pessoas privadas de liberdade em
2016.

Gráfico 4 - Taxa de ocupação no sistema prisional por Unidade da Federação

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016
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A taxa de ocupação no sistema prisional brasileiro, em junho de 2016, é de
197,8%. É possível observar as diferentes situações de superlotação nas Unidades da
Federação.
De acordo com Infopen, 2017, destaca-se, entre as realidades estaduais, o caso do
Amazonas, é o estado que apresenta, nos entre os anos de 2015 e 2016, a maior taxa de
ocupação do país e destoa dos índices observados na média dos estados. Há 48 pessoas
presas para um espaço destinado para 10 indivíduos.
O grande número de detentos se deve à cultura que privilegia a prisão como fim
em si mesmo. A cultura de prisão é fomentada por todos, desde o cidadão que exige
aprisionamento até aquele que é responsável por decretar a prisão, passando pela polícia,
Defensoria Pública, Ministério Público, advogados. Todos nós participamos do sistema de
Justiça.
De acordo com Bitencourt:
Por meio da imposição da pena absoluta não é possível imaginar nenhum outro fim
que não seja único e exclusivamente o de realizar a justiça. A pena é um fim em si
mesma. Com a aplicação da pena consegue-se a realização da justiça, que exige,
diante do mal causado, um castigo que compense tal mal e retribua, ao mesmo
tempo, o seu autor. Castiga-se quia peccatur est, isto é, porque delinguiu, o que
equivale a dizer que a pena é simplesmente a consequência jurídico-penal do delito
praticado.” (2001, p. 107).

Fazer a inclusão dos indivíduos presos é também reconhecer que a educação nas
prisões não é educação de prisioneiro, é a educação permanente de todos aqueles que têm
alguma ligação com a prisão, incluindo os profissionais que trabalham nesses locais, os
gestores que gestam esses ambientes, as condições de infraestrutura nos ambientes destinados
à prática pedagógica, a oferta de materiais, a organização do tempo, pois isto é de suma
importância, e há certa dificuldade neste quesito, tendo em vista a rotina do sistema prisional,
que não permite a adequação do modelo existente de escola padrão. Talvez um novo modelo
de escola deva ser implementado nas prisões, considerando a especificidade desses locais.
Nas décadas de 1990 a 2000, o Brasil passou por muitas transformações políticosociais e por conturbadas emergências sociais. Dentro deste contexto turbulento, a educação
nas prisões não poderia ficar imune, inatingível à situação por que o Brasil passava, e, dessa
forma ela demonstra ser um reflexo desta conjuntura.
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2.6 Perfil da população prisional

São analisadas as categorias que compõem o perfil sociodemográfico da população
privada de liberdade no Brasil. Nesse sentido, são apresentadas as distribuições da
população prisional por Unidade da Federação de acordo com as categorias de perfil
cobertas pelo levantamento e comparadas aos parâmetros observados na população
brasileira geral, quando possível.

Gráfico 5 - Faixa etária

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.

De acordo com as informações do Infopen, dentro do que foi possível levantar sobre a
faixa etária da população prisional, a partir da análise da amostra de pessoas que informaram
acerca da idade, pode-se afirmar que 55% da população prisional é composta por jovens, com
idade de até 29 anos, segundo classificação do Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/2013).

Gráfico 6 - Raça / cor

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016; PNAD, 2015.
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A partir da análise da amostra de pessoas, sobre as quais foi possível obter dados
acerca da raça, cor ou etnia, podemos afirmar que 64% da população prisional é composta por
pessoas negras. Na população brasileira acima de 18 anos, em 2015, a parcela negra
representa 53%, indicando a sobre-representação deste grupo populacional no sistema
prisional.

Gráfico 7 - Escolaridade

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.

Observamos um baixo grau de escolaridade, seguindo a tendência já expressa em
levantamentos anteriores do Infopen. Em torno de 51% não concluíram sequer o Ensino
Fundamental, que é etapa inicial da formação básica do cidadão.

Gráfico 8- Estado civil das pessoas privadas de liberdade no Brasil

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.
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Entre a população carcerária, destaca-se a concentração de pessoas solteiras, que
representam 60% da população prisional, seguindo a tendência observada em levantamentos
anteriores. As pessoas em união estável ou casadas representam, por sua vez, 37% da
população prisional.

Quadro 02 - Pessoas com deficiência presas no Brasil

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.

Nem todas as unidades prisionais, conforme dados do Infopen, dispunham de
informação acerca da existência de pessoas com deficiência e da natureza da deficiência
destas pessoas, de acordo com os dados observados entre essa população, podendo afirmar
que 1% da população prisional é composta por pessoas com deficiência. Sendo que a maior
parte destas pessoas apresenta deficiência intelectual, que soma 2.557 pessoas em todo o
sistema, seguida pela proporção de pessoas com deficiência física, que somam 1.169 pessoas.
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Quadro 3- Número de crimes tentados/consumados pelos quais as pessoas privadas de
liberdade foram condenadas ou aguardam julgamento
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Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.

De modo geral, podemos afirmar que os crimes de tráfico correspondem a 28% das
incidências penais, pelas quais as pessoas privadas de liberdade foram condenadas ou
aguardam julgamento em junho de 2016. Os crimes de roubo e furto somam 37% das
incidências e os homicídios representam 11%. Ao compararmos a distribuição entre homens
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e mulheres, no entanto, evidencia-se a maior frequência de crimes ligados ao tráfico de drogas
entre as mulheres. Entre os homens, os crimes ligados ao tráfico representam 26% dos
registros, e 62% entre as mulheres. Os crimes de roubo e furto representam 38% dos crimes
pelos quais os homens privados de liberdade foram condenados ou aguardam julgamento e
20% dos crimes relacionados às mulheres.

Tabela 2- Tempo total de penas da população prisional condenada no Brasil
Porcentagem da População carcerária presa em anos/meses

Tempo de prisão

2%

Até 6 meses

16%

2 a 4 anos

31%

4 a 8 anos

23%

8 a 15 anos

10%

15 a 20 anos

8%

20 a 30 anos

4%

30 a 50 anos

1%

50 a 100 anos

0%

Mais de 100 anos

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.
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Quadro 04- Direito à educação - Pessoas privadas de liberdade envolvidas em atividades
educacionais por Unidade da Federação

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016

Dentre as pessoas que se encontram em algum tipo de atividade de ensino escolar,
dentro do sistema prisional, 50% estão em formação no nível do ensino fundamental.
Ressaltando que é destacada na Lei de Execução Penal como nível educacional que deve,
obrigatoriamente, ser oferecido no sistema prisional, sendo que a oferta dos demais níveis
depende da demanda da população e da disponibilidade de professores e infraestrutura.
Nesse quesito, a educação deixa de ser direito de acordo com a Constituição do Brasil
de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96.
De acordo com o Infopen, entre as pessoas que se encontram envolvidas em atividades
complementares no sistema prisional, que são atividades que as pessoas privadas de liberdade,
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participam, mas não faz parte da escola formal, na penitenciária, 43% encontram-se em
programas de remição por meio da leitura e outros 1% encontram-se em programas de
remição através do esporte.

Quadro 05 - Pessoas privadas de liberdade em atividade laboral por Unidade da Federação

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.
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Entre os presos que trabalham nas penitenciárias, 87% deles encontram-se, em
atividades internas ao estabelecimento, compreendendo, desde as atividades de prestação
de serviços para empresas, organizações sociais e instâncias do poder público, quanto as
atividades de apoio à limpeza e gestão do próprio estabelecimento penal.

Gráfico 9 - Remuneração recebida pelas pessoas privadas de liberdade em atividades

0%
4%

22%33%

Não recebe remuneração

Menos de ¾ do salário mínimo
Entre ¾ e um salário mínimo mensal
Entre 1 e dois salários mínimos

41%
Mais que dois salários mínimos
Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, junho/2016.

Embora garantido pela LEP (Lei de Execução Penais), o gráfico nos mostra, que 75%
da população prisional em atividade laboral não recebe remuneração ou recebe menos que 3/4
do salário mínimo mensal.
São 15% da população carcerária no Brasil que tem acesso ao trabalho.
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Quadro 06 - Trabalhadores do sistema prisional brasileiro por tipo de vínculo
empregatício por Unidade da Federação

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.

Se comparamos a quantidade de 726 mil pessoas privadas de liberdade, nos
sistemas penitenciários, com a quantidade de trabalhadores (recursos humanos), de
105.215, que trabalham nesses locais, percebemos que há déficit grande de mão obra no
sistema.

Gráfico 10 - Trabalhadores do sistema prisional brasileiro por tipo de vínculo empregatício

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, junho/2016.
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Os servidores responsáveis pela atividade de custódia de pessoas representam 74% de
todos os profissionais do sistema, somando 78.163 pessoas. Os servidores lotados em cargos
administrativos (8%) aparecem em segundo lugar, somando 8.900 pessoas. As demais
categorias ligadas à saúde (que compreendem os médicos, enfermeiros, dentistas,
ginecologistas, clínicos, psiquiatras e demais especialidades) representam, juntas, 6% dos
servidores do sistema prisional. Os advogados e assistentes sociais somam, cada um, 1% do
quadro de servidores. Por fim, as categorias ligadas à educação (que compreende os
pedagogos e professores), soma 3% dos funcionários do sistema (ou 3.124 pessoas).
O gráfico apresenta a distribuição dos trabalhadores do sistema prisional, de acordo
com o vínculo empregatício e que atuam em unidades prisionais e mostra que, em todo o país,
75% dos servidores do sistema são efetivos, 18% são temporários e apenas 5% são
terceirizados.
A crise no sistema prisional do Brasil mostra-nos a incapacidade dos governos de
assumir e criar políticas públicas nas unidades prisionais, pois produção e efetivação de
políticas para a educação nas prisões é responsabilidade de governos, todavia, o diagnóstico
da realidade das prisões demonstra a desarticulação entre as ações governamentais (MEC, MJ,
SEE), dentre outras esferas de governo e, para piorar a situação, a ausência da sociedade civil,
dificultando o desenvolvimento de políticas públicas eficientes para a educação desses
sujeitos.
Reflexões têm sido suscitadas sobre o sistema prisional brasileiro, ocupando os
noticiários, em relação a aumento da violência, e vários debates têm sido cravados sobre o
papel social e político na recuperação ou na marginalização dos encarcerados.
A sociedade, amedrontada, espera que a prisão seja um espaço de punição e expiação
para o criminoso, tendo em vista que as estatísticas apontam como vítimas as camadas mais
abastadas da população, sendo assim, pensar a retomada da vida comum para um presidiário
ofende o cidadão comum, que espera mais que uma pena, pois quer vingança e retribuição.
O transgressor é visto sob o ângulo do seu delito. A sociedade o enquadra 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.
O reconhecimento da educação, como um direito humano, implica diretamente em
uma análise das condições de garantia de seu exercício, ao longo da vida de todos os
indivíduos, e independe do contexto ou ambiente em que se insere.
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Se a construção da criminalidade está fundada, como já referido, sobre questões
econômicas, culturais, políticas e filosóficas; se a definição do transgressor é fruto
da aplicação automática e impensada de valores internalizados e por vezes invisíveis
a nós mesmos, o desafio da intervenção parece centrar-se na ética cidadã a ser
recuperada, reconstruída, elaborada, (FRADE, 2008, p.53)

O desenvolvimento de políticas públicas é um fator fundamental para que o Estado
possa oferecer uma execução da pena que atenda realmente os objetivos da ressocialização do
indivíduo. A falta dessas políticas públicas é um problema que reflete tanto fora como dentro
das prisões, devendo as possíveis soluções, serem divididas em três esferas diferentes: a
estatal, a criminal e a penitenciária.
Quanto à política pública estatal, faz-se necessário que o governo compreenda que
para diminuir o problema carcerário, deve-se investir em políticas públicas voltadas não
somente à execução penal, mas também nas áreas de educação, saúde, segurança, habitação e
geração de emprego como forma de diminuir as desigualdades sociais existentes na sociedade,
para que todos tenham mais oportunidades e para que ao término do cumprimento da pena o
preso encontre o apoio necessário para refazer sua vida de forma digna. O que não tem sido
fácil devido ao alto nível de desemprego que da população brasileira.
Algumas medidas precisam ser utilizadas pela política pública criminal como: ampliar
as possibilidades da substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito ou
multa, evitar as prisões cautelares, devendo ser impostas somente quando preencherem os
requisitos necessários presentes na lei e não couber outra medida cautelar menos drástica que
o cárcere, etc. Há necessidade de se criar uma política púbica dentro dos presídios,
denominada de política penitenciária.
Portanto, é indispensável o fomento do Poder Público para atender às necessidades
estruturais dos presídios, tais como local digno para que as pessoas provadas de liberdade
possam praticar atividades físicas, estudar, trabalhar, fazer suas refeições e por fim uma cela
que atenda as características previstas na Lei de Execução Penal.

2.7 O Panorama do Sistema Prisional no Estado de São Paulo

Historicamente, o sistema penitenciário paulista inicia suas atividades em 1º/03/1892,
quando foi publicado o Decreto nº 28 criou a Secretaria da Justiça.
Até em meados de 1979, existiam, no Estado de São Paulo, 15 estabelecimentos
destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, estes estavam subordinados ao
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Departamento dos Institutos Penais do Estado - DIPE, órgão pertencente à Secretaria da
Justiça.
Com a edição do Decreto nº 13.412, 13/03/1979, o DIPE foi transformado em
Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado - COESPE, à época com 15
unidades prisionais.
Até março de 1991, as unidades prisionais ficaram sob a responsabilidade da
Secretaria da Justiça. Em seguida, a responsabilidade foi para a segurança pública e, com ela,
ficou até dezembro de 1992.
O Governo do Estado, diante da demanda grande de aprisionados, entendendo que
sistema prisional tem características próprias e exige uma adequada solução: um sistema
carcerário “eficiente, dentro de um Estado democrático, cujo o direito de punir é
consequência da política social, a serviço de toda a sociedade”, mas fundado nos princípios
de humanização da pena, sem que dela se elimine o conteúdo retributivo do mal consequente
do crime.
Como decorrência dessa preocupação, a Lei nº 8209, de 04/01/93, criou o Decreto nº
36.463, de 26/01/1993, organizou o SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), a
primeira no Brasil, a tratar com exclusividade do referido segmento.
É um órgão que tem como responsabilidade a aplicação da Lei de Execução Penal, de
acordo com a sentença judicial, visando à “ressocialização” dos sentenciados.
A SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) administra 144 unidades
prisionais em todo Estado de São Paulo. Esse órgão tem como atribuições: a execução da
política estadual de assuntos penitenciários; organização, administração, coordenação,
inspeção e fiscalização dos estabelecimentos que integram; classificação dos condenados;
acompanha e fiscaliza o cumprimento de penas privativas de liberdade em regime de prisão
albergue; formação profissional dos sentenciados e o oferecimento de trabalho remunerado;
supervisão dos patronatos e a assistência aos egressos; emissão de pareceres sobre
livramento condicional, indulto e comutação de penas; realiza pesquisas criminológicas; dá
assistência às famílias dos sentenciados.
A administração penitenciária, faz parte integrante do processo da execução da pena,
objetivando tratar e assistir o preso e o internado, prevenindo o crime e proporcionando-lhes
a reintegração à convivência em sociedade.
O Estado de São Paulo é o estado da federação que mais aprisiona, de acordo com
dados do Infopen, 2017, e isso tem sido acompanhado de um sucateamento do Sistema
Prisional paulista, e como consequências, as condições de vida, oferecidas nesses
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estabelecimentos são mínimas, e não atendem as políticas públicas de encarceramento.
Constitui a base dos governos neoliberais, nesse estado, o discurso de uma “política
penitenciária moderna”, o respeito à dignidade do homem, aos seus direitos individuais e
coletivos e a crença no potencial de aperfeiçoamento do ser humano. O discurso é um e a
prática é outra.
Essa Secretaria foi criada para desenvolver esforços, para corresponder às ações
propostas do Programa Nacional de Direitos Humanos, adotando medidas para a
humanização das unidades prisionais, visando à “reabilitação” do preso, através da oferta de
trabalho,

da

profissionalização

e

da

educação,

buscando,

simultaneamente,

o

comprometimento da sociedade com a questão penitenciária.
A Secretaria de Administração Penitenciária é organizada nas seguintes categorias,
tanto para os presos do sexo masculino quanto para o sexo feminino: Penitenciárias, Centros
de Detenção Provisória, Centros de Progressão Penitenciários, Centros de Ressocialização,
Hospitais e Unidades de RDD (Regime Disciplinar Diferenciado), que são as penitenciárias
de segurança máxima, criadas em 2003, para combater o crime organizado das facções
criminosas.
O Estado de São Paulo, conforme dados do Infopen, 2017, continua sendo o
responsável pelo maior número de pessoas privadas de liberdade, com cerca de 240.061 mil
presos até o ano de 2016, com uma taxa de aprisionamento de cada 100.000 habitantes,
536,5 encontram-se presos. Também é o Estado com maior número de unidades prisionais
do Brasil.
Dados do SAP (Secretaria de Administração Penitenciária), órgão criado em 1993,
para administrar o Sistema Prisional Paulista, apontam que, atualmente, existem 170
unidades prisionais no Estado de São Paulo, assim divididas: 86 penitenciárias para presos
em regime fechado; 43 Centros de Detenção Provisória – CDPs para pessoas que aguardam
julgamentos; 15 Centros de Progressão Penitenciária – CPPs para sentenciados em regime
semiaberto; 22 Centros de Ressocialização – CRs para presos de baixa periculosidade em
regimes fechado e semiaberto; 01 Centro de RDD, para sentenciados em Regime Disciplinar
Diferenciado, e 03 Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTPs.
Aguardam para ser inauguradas mais 13 unidades prisionais entre CDPs e
Penitenciárias. Se analisarmos os dados da Secretaria de Administração Penitenciária do
Estado de São Paulo, houve um crescimento muito grande de construção de prisões no
Estado de São Paulo.
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Um dos grandes desafios da Secretaria de Administração Penitenciária-SP (SAP) tem
sido lidar com a grande população carcerária, na questão da superlotação desses
estabelecimentos.
O Estado de São Paulo, de acordo com Infopen, 2017, continua sendo o responsável
pelo maior número de pessoas privadas de liberdade, com cerca de 240.061 mil presos até
dezembro de 2017, com uma taxa de aprisionamento de cada 100.000 habitantes, 536,5
encontram-se presos.

Quadro 7 - Dados Estatísticos Educação e Trabalho-População Carcerária Masculina no
Estado de São Paulo

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, 2017.
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Um dos grandes desafios da Secretaria de Administração Penitenciária-SP (SAP) tem
sido lidar com a grande população carcerária na questão da superlotação desses
estabelecimentos.
A superpopulação nos presídios atualmente tem sido a “forma mais vergonhosa de
pobreza de direitos” (MARTINS, 1991, p. 11). De fato, desprovidos de uma série de direitos,
à saúde, – inclusive à educação – a população encarcerada sofre com o desemprego e a falta
de oportunidades, oriundas desta realidade injusta que caracteriza a sociedade brasileira. Para
termos uma ideia, o Ministério da Justiça, através de informações numéricas apresentadas
pelo Infopen, informa que, até junho do ano de 2016, existiam 726.712 presos no Brasil.
Deste total, cerca de mais de 50% dos presos nem sequer concluíram o ensino fundamental.
Com a Lei de Execução Penal, a partir de 1984, que foi a primeira a garantir os
direitos à saúde nos estabelecimentos prisionais, ressaltando que se opera nos meios jurídicos,
e não se efetiva efetivamente no cenário das prisões. Mas foi um marco no campo das
políticas sociais do cárcere. A Lei, em seu artigo 14, preconiza que “a assistência à saúde do
preso e do internado de caráter preventivo e curativo compreenderá atendimento médico,
farmacêutico e odontológico” (BRASIL, 1984), prevendo atendimento em saúde a toda a
população prisional, seja ela provisória ou apenada. Quando esse atendimento não for
disponível no presídio, não prover a assistência necessária, esta deverá ser prestada em outro
local, sendo necessária para isso a autorização da direção do estabelecimento.
De acordo com YAMAMOTO e OLIVEIRA (2010), o período de regulamentação da
Lei de Execução Penal, coincidiu com um momento em que a sociedade lutava por direitos
sociais e abertura política. É fundamental relembrar que a criação e a implementação de um
plano de saúde específico para o sistema penitenciário, foi objeto de deliberação, por parte do
poder público, mais de quinze anos após o reconhecimento da saúde como direito de todos.
Esse direito está escrito na Constituição de 1988, que não faz distinção em relação ao
destinatário desse direito; presos ou não, todos têm direito à saúde (KÖLLING; SILVA; SÁ,
2013).
Como exposto, a partir do ano de 1984, previa-se em lei o atendimento de saúde das
pessoas reclusas em estabelecimentos penais. Até então, esse atendimento ainda era um
assunto de interesse e de responsabilidade das políticas de segurança pública, e não de saúde.
Foi por meio do PNSSP (Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário) de 2003, com
base nos princípios nas diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), que foi firmada a
necessidade de organizar as ações de serviços de saúde no sistema penitenciário.
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É relevante destacar que a implementação da política pública de saúde, para as pessoas
privadas de liberdade, não abrange a totalidade das pessoas privadas de liberdade, pois as
ações estão voltadas unicamente à população penitenciária, deixando descoberta a parte
restante do sistema prisional. Somente as pessoas privadas de liberdade recolhidas em
penitenciárias, presídios, colônias agrícolas e hospitais de custódia e tratamento estão
asseguradas pela atenção à saúde. Esse direito não é garantido às pessoas que cumprem pena
em regimes abertos e provisórios, recolhidas em cadeias públicas e distritos policiais.
As estatísticas sobre atendimento de saúde no Sistema Penitenciário ainda é uma
“caixa preta” a ser desvendada. Existe registro no Estado de São Paulo até o ano de 2006, de
lá para cá, não se encontra nada que trata sobre esse assunto.
Observamos, nessa estatística, que em 2006, havia 130.814, pessoas privadas de
liberdade. Até o ano de 2016, de acordo com o Infopen, já eram mais de 240.000, houve um
aumento de aproximadamente, 85% de encarceramento no Estado de São Paulo, conforme
aponta as estatísticas, entre os anos de 2006 a 2016.

Gráfico 11 - Número de óbitos anual

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 2006.
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Em 2006, conforme Gráfico 11, dos anos de 1989 a 2006, houve um crescimento
grande da população prisional no Estado de São Paulo, em torno de 145%, com muitas mortes
nas Penitenciárias Paulistas, por morte “natural”, criminal e suicídios. Mostrando que a
política de social de atendimento à saúde, às pessoas privadas de liberdade, não tem sido
prioridade nos governos neoliberais nessa década. Assim como as políticas educacionais e de
trabalho.
Gráfico 12 - Total de presos condenados estudando

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo.

O que chama a atenção nessa estatística que realmente é a educação básica regular, são
pouquíssimos alunos privados de liberdade que estão estudando, no Ensino Fundamental e
Médio, não chegam aos 13,34% apontado e demonstrado na estatística.
Quanto ao Departamento de Recursos Humanos do Sistema Prisional, a situação é
muito complicada, tendo em vista a falta de funcionários nesses estabelecimentos. Houve um
crescimento exagerado da população carcerária, nessa última década, mas não houve
investimentos nas áreas de Recursos Humanos e saúde.
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Conforme último levantamento do Ministério da Justiça, departamento Penitenciário
Nacional, Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – Infopen de 2014, a situação já
era caótica conforme, tabelas seguintes:
Tabela 3 – Trabalhadores que atuavam no sistema prisional no Estado de São Paulo em 2014 Geral
Categoria:
Trabalhadores que

Efetivo

Comissionado

Terceirizado

Temporário

Homens

25.152

92

136

67

Mulheres

6.840

67

144

181

Total

31.992

159

280

248

Homens

729

15

1

1

746

1.728

35

0

0

1.763

Total

2.457

50

1

1

2.509

Homens

21.021

21

1

1

Mulheres

3.472

3

1

43

Total

24.493

24

2

44

atuam no sistema

Total

prisional

Total de
trabalhadores

Cargos

administrativo Mulheres

25.44
7
7.232
32.67
9

s
(atribuição de
cunho
estritamente
administrativo)
Trabalhador/a
voltado/a à
atividade de

21.04
4
3.519

custódia
(exemplo:
agente
penitenciário,

24.56
3

agente de
cadeia pública)
Fonte: Ministério da Justiça, departamento Penitenciário Nacional, Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias – Infopen de 2014.
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Tabela 4 – Trabalhadores que atuavam no sistema prisional no Estado de São Paulo em 2014 –
Área da Saúde
Categoria: Trabalhadores
que atuam no sistema

Efetivo

Comissionado

Terceirizado

Temporário

Total

Homens

96

3

5

9

113

Mulheres

243

3

13

13

272

Total

339

6

18

22

385

Auxiliar e

Homens

126

2

4

11

143

técnico/a de

Mulheres

375

5

31

48

459

enfermagem

Total

501

7

35

59

602

Homens

58

1

1

1

61

Mulheres

256

1

3

1

261

Total

314

2

4

2

322

Homens

113

1

11

6

131

Mulheres

63

3

6

2

74

Total

176

4

17

8

205

Técnico/a ou

Homens

1

2

1

1

5

auxiliar

Mulheres

1

3

5

1

10

odontológico

Total

2

5

6

2

15

Médicos/as -

Homens

66

2

27

7

102

clínicos/as

Mulheres

15

1

7

2

25

gerais

Total

81

3

34

9

127

Homens

2

0

1

0

3

Mulheres

7

0

0

0

7

Total

9

0

1

0

10

Homens

29

0

1

3

33

Mulheres

7

0

0

4

11

Total

36

0

1

7

44

Médicos/as -

Homens

0

0

1

0

1

outras

Mulheres

1

0

0

0

1

especialidades

Total

1

0

1

0

2

prisional

Enfermeiros/as

Psicólogos/as

Dentistas

Médicos/as ginecologistas

Médicos/as psiquiatras

Fonte: Ministério da Justiça, departamento Penitenciário Nacional, Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias – Infopen de 2014.
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Tabela 5 – Trabalhadores que atuavam no sistema prisional no Estado de São Paulo em 2014 –
Cargos diversos
Categoria: Trabalhadores
que atuam no sistema

Efetivo

Comissionado

Terceirizado

Temporário

Total

Homens

22

1

1

1

25

Mulheres

309

3

3

1

316

Total

331

4

4

2

341

Homens

56

2

23

0

81

Mulheres

31

0

9

0

40

Total

87

2

32

0

121

Homens

5

0

0

0

5

Mulheres

6

0

0

0

6

Total

11

0

0

0

11

Homens

129

3

58

26

216

Mulheres

228

4

66

66

364

Total

357

7

124

92

580

Terapeuta/

Homens

1

0

0

0

1

terapeuta

Mulheres

1

0

0

0

1

ocupacional

Total

2

0

0

0

2

Policial Civil em

Homens

0

0

0

0

0

atividade

Mulheres

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

Policial Militar

Homens

24

0

0

0

24

em atividade

Mulheres

0

0

0

0

0

Total

24

0

0

0

24

Homens

2.674

39

0

0

2.713

Mulheres

97

6

0

0

103

Total

2.771

45

0

0

2.816

prisional
Assistentes
sociais

Advogados/as

Pedagogos/as

Professores/as

exclusiva no
estabelecimento
prisional

exclusiva no
estabelecimento
prisional

Outros

Fonte: Ministério da Justiça, departamento Penitenciário Nacional, Sistema Integrado de Informações
Penitenciárias – Infopen de 2014.
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Conforme dados do SAP 2006, 38,23% das pessoas privadas em liberdade trabalham
no cárcere. “O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana,
terá finalidade educativa e produtiva” (artigo 28 da Lei de Execução Penal).
Art. 33 - A jornada normal de trabalho não será inferior a seis nem superior a oito
horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído
horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e
manutenção do estabelecimento penal (Lei de Execução Penal n° 7.210/84).

O trabalho do preso não gera vínculo empregatício, não é regido pela Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). No entanto, as regras mínimas da ONU – estabelecem a
necessidade de providências, para indenizar os presos pelo acidente de trabalho ou em
enfermidades profissionais nas mesmas condições que a lei dispõe para o trabalho livre.
A grande vantagem na utilização de mão de obra carcerária está no seu custo, não
havendo vínculo empregatício, também não existirão encargos sociais incidentes sobre os
valores pagos pela utilização de tal mão de obra. Além de reduzir os custos, não recolhendo
encargos trabalhistas e sociais, os empresários podem empregar mão de obra mais econômica.
O artigo 29 da Lei de Execução Penal prevê que o trabalho do preso seja remunerado
mediante uma prévia tabela, só não podendo ser inferior a três quartos do salário mínimo.
Gráfico 13 – Total de presos trabalhando em 2006

Fonte: Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, 2006.
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Conforme já dito nesse trabalho, a questão da política de trabalho no presídio é muito
séria, o trabalho é precarizado, os salários são baixos, conforme já descrito anteriormente, a
maioria recebem ¾ de um salário mínimo por 8 horas de trabalho, podendo assim considerar
como trabalho escravo e não há vagas para todos os sujeitos privados de liberadade. Nessa
pequena amostra da estatística apresentada, somente as pessoas que se encontram na empresa
privada de fato trabalham, têm carteira assinada. As demais categorias aqui apresentadas não
são trabalho, são projetos que as pessoas privadas de liberdade frequentam para passar o
tempo e ficarem mais “doceis”, e os demais que são considerados de apoio, trabalham quase
gratuitamente nos presídios.
Esse é um pequeno recorte, do retrato das prisões no Estado de São Paulo.
Superlotadas, com maior índice de aprisionamento brasileiro, onde as pessoas se encontram
sobrepostas uma nas outras dentro das celas. Sem as condições mínimas de dignidade
humana.
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES

De acordo, com análise de Foucault (1977), as instituições penais, surgiram enquanto
prisão-aparelho, destinada ao controle, a vigília e a punição do corpo do condenado, com base
nas técnicas penitenciárias. Essas técnicas se constituíram com os princípios da (correção,
classificação, modulação da pena, trabalho como obrigação e direito, educação penitenciária,
controle técnico da detenção e instituições anexas).
Isto implicou no ingresso, da escola, da igreja e do hospital para o interior das prisões
e a chegada de um corpo administrativo de funcionários, como, os capelães, os guardas, os
médicos, os professores, os psiquiatras e os psicólogos.
A presença, das escolas nos ambientes prisionais foram ratificadas com a criação no
Brasil, da Lei de Execução Penal (1984), normatizando a obrigatoriedade do ensino de
1o grau, “as escolas de primeiras letras”, como também o ensino profissional técnico, a
organização das bibliotecas. Mas estas ideias não foram inovadoras, desde a reforma das
prisões no Brasil Império, já previa a instrução para as pessoas privadas de liberdade e
crianças, o que se comprova nos discursos dos regulamentos da Casa de Correção da Corte, da
Casa de Correção da Capital Federal e do Presídio de Fernando de Noronha.
Na segunda metade do século XIX, iniciou-se a instrução escolar, moral e religiosa,
na Casa de Correção da Corte, Penitenciária de São Paulo e Presídio de Fernando de
Noronha, para pessoas privadas de liberdade e crianças. Os dados das pessoas privadas de
liberdade, eram

informados aos Ministérios Justiça e Negócios Interiores e da Guerra. No

começo do século XX, as instituições de ensino, passaram a ser as “escolas correcionais”,
conforme é dito, por Santos (2009) e Menezes (2009), temos como exemplo, da Escola
Correcional de Dois Reis e Escola Correcional de Recife.
Da metade do século XX, para frente, foi organizado o ensino supletivo no Brasil,
outras instituições passaram a atuar nos sistemas penitenciários nos Estados e Distrito
Federal. Aas escolas da rede pública que atuavam com a oferta de cursos de ensino supletivo,
que se tornou a modalidade de ensino denominada, de Educação de Jovens e Adultos.
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, citada por Piletti (1999, p. 106) “para
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na
idade própria”.
Houve a mudança da concepção de educação na prisão de educação intelectual para
educação integral e com sua inserção nos instrumentos do tratamento penitenciário. Surgindo,
a ciência penitenciária, o direito penitenciário e direitos humanos, a defesa da educação e
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bibliotecas, ganham forças no discurso de documentos em âmbito internacional e nacional,
pois foram publicados:
Diversos documentos foram escritos nessa época: As Regras Mínimas para o
Tratamento de Prisioneiros, elaborada no 1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção
do Crime e Tratamento de Delinquentes (1955), que estabelecendo a garantia de acesso à
educação nas prisões; Declaração de Hamburgo (1997), que mostrou sobre o direito da
educação das pessoas presas, tendo como objetivo de estimular oportunidades de
aprendizagem a todos, em particular, aos marginalizados e excluídos e as Regras Mínimas
para o Tratamento do Preso no Brasil (1994), na qual consta em Capítulo XII. Das Instruções
e Assistência Educacional. (AÇÃO EDUCATIVA, 2006), (BRASIL, 1994).
De acordo com, Ireland (2011), compreender a educação nas prisões, como parte
integrante da educação de adultos é importante politicamente para reforçar as políticas
públicas, e por ser parte de um movimento que tem capacidade de trazer benefícios mais
amplos. Não esquecendo, que o processo educacional nas prisões, se dá também, nas
circunstâncias da política de execução penal que, embora considerada “moderna” e exemplar,
impõe questões específicas.
No Brasil, já passamos a etapa que discute o direito à educação dentro da prisão.
Estamos no momento de avaliar e analisar as suas práticas e experiências, procurando
estabelecer programas, consolidar e avaliar propostas e políticas. Buscar possíveis e novos
caminhos para o plano institucional penitenciário, a favor da implementação de políticas
públicas, voltadas para oferta educacional de qualidade no Sistema Penitenciário. (SAUER,
JULIÃO, 2012).
No começo do século XXI, a educação penitenciária brasileira passou por um
momento de intensas discussões, em que, os Estados e Distrito Federal estavam em processo
de elaboração, revisão e aprovação de Planos Estaduais de Educação para os Sistemas
Prisionais – PESP’s. Resultando das diretrizes nacionais para área. Portanto, para que se firme
a implantação de políticas públicas para educação penitenciária, é vital a continuidade, de
estudos, conferências, pesquisas, audiências públicas, com a participação de pesquisadores e
sociedade civil organizada para se discutir os problemas específicos de cada Estado,
objetivando, o planejamento, estruturação,

instituição de mecanismos para que se

concretizem num programa específico.
De acordo, com Resolução Nº 2, de 19 de maio de 2010, que dispõe sobre as
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação
de liberdade, para a oferta de Educação para Jovens e Adultos, a escola no ambiente prisional,
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é vista ainda como um “privilégio”. Pois, muitos profissionais, da educação, afirmam sentir a
unidade prisional como um ambiente desfavorável ao trabalho educativo, em que a educação,
torna-se em “moeda de troca” de um lado estão os gestores e agentes penitenciários, e do
outro, as pessoas privadas de liberdade. Do lado dos gestores e agentes penitenciários, o
objetivo é manter a ordem disciplinar, pois há um conflito cotidiano entre a garantia do direito
à educação e o modelo vigente de prisão.
As aulas são suspensas, todas as vezes que circulam boatos sobre a possibilidade de
motins, e revistas. Para castigar as pessoas privadas de liberdade, fica a educação em segundo
plano, à mercê do entendimento, e da boa vontade de direções e dos agentes penitenciários.

3.1 O que é política social e política educacional?

Conforme Nunes (2016), a educação no Brasil é hoje o resultado de uma mistura de
camadas diversificadas de materialização institucional de concepções políticas diversas, de
determinações

legais

conjunturais,

de

organização

cujo

critério

utilizado

é

da

departamentalização, da divisão por funções ou áreas do conhecimento, de contraposições de
ideais, de concepções pedagógicas, e marcos regulatórios administrativos e normativos de
diferentes caminhos políticos e filosóficos.
Ainda, segundo Nunes (2016), a educação brasileira guarda em sua historicidade a
herança colonial, disposições teóricas contrárias, práticas políticas e autoritárias e
fundamentações ético-pedagógicas contraditórias ou contrapostas. Considerando a educação
numa concepção histórica

e política, como prática social condicionada, pelas relações

econômicas, e políticas dominantes, ressaltando a luta histórica dos movimentos sociais e das
organizações políticas dos trabalhadores brasileiros, no transcorrer do século XX, na
conquista de um sistema público de educação escolar; universal, democrático e de qualidade
social, necessitamos tecer algumas considerações, retornando à história brasileira.
Ao final do período político da ditadura civil-militar, aplicada pelo Golpe de Estado,
de 31 de março de 1964, vimos surgir, a partir da década de 1980, diversos movimentos
sociais, e reivindicatórios, a luta nacional por uma educação pública que superasse as
disposições tecnicistas pedagógico e educacional imposta à força pela ditadura militar, por
meio de pacotes normativos. Foi nesse período de implementação da concepção tecnicista de
educação e de organização da escola no Brasil.
Aconteceu, nessa época a luta pela criação de uma nova LDB (Lei Diretrizes e Base da
Educação), movimento esse que aconteceu na “V Conferência Brasileira de Educação”
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(CBE), em Goiânia, convencendo todas as forças sociais de vanguarda a produzir um novo
marco jurídico legal que superasse as leis tecnicistas. Todavia, apesar de todos os esforços
populares, e da ampla legitimidade social, inspirada em práticas emancipatórias, acabou sendo
suplantada por um conjunto de normas e manobras legais, e forças sinalizadas no consenso de
Washington Luís, e pelos governos neoliberais.
A LDB democrática e popular acabou sendo suplantada pela aprovação do substitutivo
Darcy Ribeiro, emendada, desfigurada em parte, para tornar a LEI 9394/96, como marco legal
de síntese e projeção de um “novo” para o sistema educacional brasileiro, projetada para as
décadas vindouras, ainda em vigência, representando a mudança neoliberal da bandeira
histórica dos movimentos sociais e educacionais acumulados no Brasil.
A luta e bandeira nacional por uma nova LDBEN, expressa a partir da V
Conferência Brasileira de Educação (CBE), ocorrida em Goiânia no ano de 1985,
correu o país e convenceu todas as mais amplas forças sociais de vanguarda da
necessidade de produzir um novo marco jurídico-legal que superasse as pobres e
estreitas leis tecnicistas erigidas sob a inspiração das insonsas teorias do capital
humano (NUNES, 2017, p.15).

A conjuntura idealizada neoliberal e a hegemonia do governo, alinhado a interesses
neoliberais vigentes no mundo, tinha no campo educacional uma inspiração singular:
implantar e implementar a reforma educacional espanhola, de modelo privatista,
mercadológica e produtivista advinha dos governos americanos e ingleses. Destruindo os
direitos sociais, trabalhistas, políticos conquistados em séculos de lutas.
O modelo de escola, proposto na reforma educacional espanhola, propunha um
modelo de escola tradicionalista, arcaica, marcadamente religiosa, conservadora, marcada por
índices, médias, itens estatísticos e dispositivos educacionais de rendimento de ponta,
organizados na lógica neoliberal, de práticas gerencialistas e produtivistas e mercadológicas.
Nessa época, vimos pipocar as políticas públicas, derivadas da LDBEN de 1996, os
Parâmetros Curriculares Nacionais, os PCNs em Ação, os Amigos da Escola, os Referenciais
Curriculares da Educação Infantil, o Projeto Amigos da Escola, o Fundef (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), as
Diretrizes Nacionais, da Educação Básica, Diretrizes Nacionais para os Deficientes, Diretrizes
Nacionais para Educação nas prisões. A obrigatoriedade de escola aos alunos dos 07 aos 14
anos. Práticas de formação de profissionais da educação inspiradas em choques gerenciais e
administrativos, quantidade elevada de avaliações quantitativas, políticas compensatórias
(EJA), as expressões do voluntariado social na educação, o incentivo formação de Educação à
Distância, cursos e treinamentos pontuais, como o acúmulo de diplomas e certificados que
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garantissem pontuação em carreiras rígidas e meritocráticas, a política do bônus, e a
recompensa em dinheiro para os esperados índices das metas avaliativas.
No estado de São Paulo, essas políticas foram decodificadas, implantadas e
implementadas nas estruturas educacionais, por meio do encurtamento da política salarial,
pela implantação da tecnologia de avaliação e do marketing espetacular da educação
produtivista.
O grande trunfo da LDB 9394/96 foi a promulgação da Lei 10.172/01, definida como
o “primeiro” plano Nacional de Educação, representando o fundamento da política
educacional, centrada na descontextualização de sua origem, avaliativa, e uma militância
gerencialista, baseada em competências e habilidades.
É preciso superar esse entulho administrativo e jurídico, pedagógico e
organizacional, alheio e predominantemente excludente, que é ainda o plasma de
nossa cultura escolar e a medula de nossa pedagogia encarnada, predominantemente
excludente, mensurativa, meritrocrática e classificatória (NUNES, 2017, p.17).

Atualmente, o sistema educacional brasileiro se encontra numa encruzilhada, a
educação básica é uma realidade nova, há um novo conceito, sustentada sobre o direito ao
acesso à escola, à aprendizagem, à apropriação dos conhecimentos e da cultura humana, à
formação plena e integral de sua identidade com qualidade humana e institucional. Conhecer
essas matrizes políticas, administrativas, pedagógicas e institucionais, desde matriz disciplinar
jesuítica, a educação positivista, a escola do trabalho do nacional-desenvolvimentista, a
concepção tecnicista e assistencialista compensatória das reformas dos anos 1970 e o legado
privatista decorrente da aprovação da “nova” LDBEN neoliberal é importante.
Faz-se necessário pensar a escola numa educação pautada nos novos direitos sociais
que surgiram dos anos e décadas recentes, de uma escola que seja menos excludente,
mensurativa, meritocrática e classificatória, mas que proporcione aos alunos a aquisição da
plena condição humana e não uma proposta de educação disciplinar, que prepara
tecnicamente a mão de obra barata e disponível para o mercado. De acordo com Nunes
(2017), a educação é a produção do homem para a vida, para a plena cidadania. O Brasil é um
país marcado pelo estigma das relações da escravidão, pela tragédia da ética da resignação,
pelo elogio avassalador da submissão, pela cultura da obediência, pela produção de estruturas
injustas, opressoras, excludentes e marginalizadoras. Precisamos pensar em novas formas de
organizar, produzir e agir na sociedade.
Enxergar a criança, desde a mais terna idade, e não vê-las representada como algo que
falta, como incapazes, decorrente de sua ausência na máquina social de produção, desde a
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representação das crianças como “patifes” proselitistas dos jesuítas, os “meninos línguas”,
como os “meninos do engenho”, da sociedade canavieira, como os “catadores de carvão”, os
“pixotes, os trombadinhas”, “os meninos de rua”, atuais catadores de latinhas, os milhares de
deserdados e anjos vingadores que transitam pelas ruas de nosso país.
A criança nasce num mundo
aprende e o internaliza nas
inicialmente com a família e,
criança nasce e se desenvolve
34).

construído pelos homens ao longo do tempo e o
interações que estabelece com outros humanos,
aos poucos, em outras instâncias da vida social. A
como ser humano na cultura (ANTUNES, 2017, p.

Nesse contexto social da política educacional, no contexto das reformas educacionais
em curso no Brasil desde os anos de 1990, é impossível separar a política social da política
educacional, são intrínsecas, partindo da constatação de que o país viveu um intenso processo
de reformas educacionais, expresso em ações e medidas que alteraram a configuração do
sistema, bem como o objetivo e finalidades das políticas.
Identifica-se clara orientação de focalização da política educacional no Brasil,
obedecendo à mesma tendência evidenciada na condução das políticas sociais. Os programas
de renda mínima surgiram com uma estreita vinculação com os programas educacionais e
voltados para os mais pobres da população, que se encontram situados no patamar de mera
sobrevivência ou de indigência. Os programas de renda mínima deveriam ter, aqui, um
importante lugar, considerando que o Brasil ostenta enormes discrepâncias econômicas,
figurando, no Relatório Mundial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) (2004), com a pior distribuição de renda no mundo, em que 20% dos mais ricos
ganham até 32 vezes mais que os 20% mais pobres.
De acordo com dados do INEP, 2014/2015, a desigualdade social aparece também de
forma perversa, no sistema educacional, caracterizado por baixos índices educacionais, com
11,8 milhões de analfabetos e evasão de 54,4% dos estudantes brasileiros que não conseguem
concluir o nível obrigatório de escolaridade, do Ensino Fundamental ao Ensino médio.
Portanto, o Brasil é portador de um sistema educativo bastante elitista, no sentido de que o
direito à educação em todos os níveis ainda é um algo distante.
O Brasil compõe, ao lado México e de mais sete outras nações pobres e populosas, o
Grupo Education For All (EFA)/Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e
a Cultura (UNESCO) (1990). O contexto atual, no processo de globalização da economia, da
política e da cultura, trouxe a flexibilização nas relações de trabalho e emprego, o que tem
resultado em diversificação nas formas de contratação e crescente desemprego. Tal processo
provoca uma crise profunda ligando os programas de renda mínima associados à educação.
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A pobreza, na economia globalizada, é qualificada de “nova”, com o aumento do
desemprego, o alongamento da sua duração e os excluídos temporariamente ou
definitivamente do mercado.
Os sistemas de proteção social têm sido incapazes de fazer frente à diversificação da
pobreza e ao crescente aumento da desigualdade social, atualizando a histórica dualidade
entre os trabalhadores integrados e os pobres assistidos.
Nesse contexto, a política educacional sofre alterações nas suas orientações, tendendo
a responder às demandas crescentes de maior integração social das populações vulneráveis, ao
mesmo tempo em que deve também formar a força de trabalho apta aos novos processos
produtivos.
De acordo, com Castel (1997), às transformações das questões sociais, advindas do
processo produtivo, caracteriza-as como um questionamento da função integradora do
trabalho hoje na sociedade. O autor demonstra como o sistema de proteções e garantias
sociais, vinculadas ao trabalho, vão sendo desmontadas para se chegar a “um processo de
precarização que atinge as situações do trabalho, no sentido da sua re-mercantilização e de
soluções na ordem do mercado, como efeito particular da globalização” (CASTEL, 1997, p.
166-167).
A realidade brasileira das políticas sociais visa, prioritariamente, ao alívio à pobreza, à
retirada da condição de miséria daqueles que sequer conseguiram alcançar as condições
mínimas de sobrevivência. Mantêm-se, pois, os traços restritivos na forma de tratar as
questões sociais no Brasil, uma vez que os avanços propostos na Constituição de 1988 foram
logo alvo de reformas e que, a tão propalada modernização do país, persistiu o traço da era
desenvolvimentista que submete a política social à política econômica. Depois de duas
décadas de intensas manifestações que expressaram fortes pressões populares pela ampliação
dos direitos sociais, da cobertura universal de políticas de maior acesso à saúde, educação,
habitação e previdência, entre outros, os anos de 1990 foram marcados por reformas, no
âmbito do Estado que priorizaram o corte no gasto social.
As políticas sociais consagradas na Constituição Federal de 1988 foram
paulatinamente sendo retiradas do plano das leis, por meio de instrumentos jurídicos que
exigiram, em alguns casos, até mesmo reforma constitucional, sendo que em muitas matérias
a lei sequer chegou a ser implementadas de fato.
No quadro de reformas que o Estado brasileiro viveu na década passada, assistiu-se, na
área social, não só a uma reforma dos programas sociais, mas, e principalmente, a um
investimento na alteração do modelo de proteção social, com a implantação de um novo
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padrão de regulação social. Em primeiro lugar, privilegia-se o acesso via renda e não via
trabalho. A inclusão, na proteção social via trabalho, que aqui sempre foi restritiva, pois
nunca se gozou de pleno emprego, causando tensão ainda mais pelas altas taxas de
desemprego, pela flexibilização das relações de trabalho e pelas propostas privatistas de
reforma dos sistemas de previdência social. Este quadro apresentado é agravado pelo
abandono, antes mesmo da sua implementação de fato, do quer foi previsto nos padrões
universais e redistributivos de proteção social, contidos na Constituição de 1988, o que deixa
a grande maioria da população sem cobertura social. O Brasil adentrou, nos anos de 1990,
vivenciando uma era de reformas que significativas num processo de desconstrução da agenda
social da Constituição de 1988, buscando desvencilhar o Estado dos compromissos sociais ali
firmados, bem como um engajamento do País à nova ordem capitalista mundial, tornando-o
capaz de competir na lógica do mercado livre e adotando as políticas de corte neoliberais.
A educação, uma das ferramentas mais importantes de políticas sociais, assume, nesse
contexto de reforma a que se assiste nos países latino-americanos, um caráter dual e
contraditório. Ao mesmo tempo em que se afirma como uma política social de caráter
universal (a ampliação da escolaridade e o crescimento do contingente de alunos atendidos
nos sistemas e redes públicas, na maior parte dos países latino-americanos, é um indicador
desta tendência) ela tem sido orientada também pela lógica da focalização.
Refletir sobre o universo da educação significa ir além do processo educacional
institucionalizado, também denominado educação formal ou escolar, somando-se a ela as
experiências educativas que ocorrem no dia-a-dia das pessoas, através do relacionamento com
outras pessoas e com o seu ambiente.
No dizer de Haddad (2010, p. 119),
[...] a imagem do iceberg tem sido utilizada com frequência para fazer a distinção
entre educação escolar e não escolar. A parte visível do iceberg seria a educação
escolar, aquela que se confunde com o próprio termo educação e que é valorizada
socialmente como um direito humano e fator de conquista de cidadania. A parte
submersa, com um volume maior e de sustentação da parte visível, normalmente não
vista pelo senso comum, denominamos educação não escolar.

Salama e Valier (1997), discutindo a recente evolução dos sistemas de proteção social
nos países latino-americanos, chamam a atenção para o fato de que se nota uma grande
defasagem entre direito e realidade. A universalização e a homogeneização parecem noções
bem distantes. Os direitos sociais reconhecidos em muitos desses países foram apenas
formais, dada à magnitude do setor informal, que exclui dos sistemas de proteção um grande
número de pessoas e as diferenciações entre os beneficiados em proveito dos mais ricos (uma

72

distribuição diferenciada dos benefícios em termos de favores e privilégios resultantes do
clientelismo).
No interior dessas orientações, os principais fatores responsáveis pela elevada
desigualdade de renda, no Brasil, são: a desigualdade na escolaridade; o elevado diferencial
em favor dos mais capacitados, no mercado de trabalho, e um sistema regressivo de
aposentadorias, no setor público. Isso tem conduzido a política educacional a se concentrar
em processos que asseguram o acesso e a permanência de grupos mais vulneráveis
socialmente na escola, como, por exemplo, as cotas para negros nas universidades públicas e
os programas de distribuição de renda mínima, como o Bolsa-Escola, e o Prouni.
Verificamos, entre os propositores, políticos e estudiosos da renda mínima, pelo
menos duas grandes orientações, que se colocam em campos opostos. Uma primeira
fundamenta-se pelos princípios liberais que visam preservar o dinamismo do mercado,
garantir a autonomia do indivíduo como consumidor, reproduzir o exército industrial de
reserva e pressionar à aceitação de baixa remuneração. Nessa orientação, não há o
compromisso com a distribuição de renda, focaliza-se a concessão da renda mínima na
extrema pobreza e o impacto é a reprodução dessa pobreza, nos limites da garantia da
sobrevivência.
As políticas educacionais mais recentes constituem como exemplos, sendo que o
FUNDEF e o Programa Nacional Bolsa-Escola, e o Bolsa-Família, apontam que o papel
atribuído às políticas sociais nos contextos nacionais latino-americanos tem sido o de diminuir
ou cobrir o hiato existente entre a estrutura econômica e aqueles que estão destituídos das suas
condições materiais básicas e indispensáveis a uma vida minimamente digna. Uma política
para os que não conseguem ser cidadãos de fato.
Para Pochmann (2004), não há no Brasil a cidadania econômica e muito menos a
social. Tal quadro torna-se ainda mais preocupante, do ponto de vista da construção de uma
sociedade democrática, capaz de imprimir maior justiça social em seus processos, com as
propostas de reforma trabalhista e sindical, que parecem convergir não mais para a lógica de
um discurso único, como aquele que as reformas neoliberais iniciadas na década passada
trouxeram como “o fim da história”, mas para uma absoluta falta de alternativa.

3.2 A trajetória das políticas educacionais no sistema penal

Quanto à discussão sobre a implementação de políticas públicas no âmbito do sistema
penitenciário, é necessário que essa expressão consiga a sensação de pertencimento dessas
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políticas ao sistema prisional, isto é, para que o sistema penitenciário se aproprie da efetiva
aplicação das políticas públicas, dentro das unidades prisionais, entendendo-as como ações
arraigadas, intrínsecas e necessárias para o desenvolvimento das atividades intracárceres. Para
tratar sobre isso, é fazer uma reflexão sobre a história da administração pública brasileira, tão
arraigada na falta de valores éticos e desumanos.
A construção histórica da administração pública brasileira mostra que vem sendo
permeada por intervenções administrativas, com viés de reforma administrativa, que têm
como foco gerar uma característica na gestão que seja capaz de atender às mais diversas
demandas da sociedade. Nesse sentido, a gestão pública tende a avançar na medida em que o
contexto social exija a necessidade de promoção de políticas públicas que tenham um caráter
inovador, resolutivo e com a universalidade necessária, para abarcar as pessoas mais
vulneráveis, carentes e historicamente marginalizadas socialmente.
Essa condição abrange, portanto, toda aquela parcela da população que se encontra
fora do convívio social, por ter cometido infrações à legislação penal, as quais acarretaram o
cumprimento de pena de privação de liberdade, sendo a sua inserção no sistema prisional
efetuada com as seguintes finalidades: cumprir a pena proferida em sentença condenatória;
promover a ressocialização para o retorno do preso ao meio social.
O atual contexto da sociedade mundial aponta para o fato de que a gestão pública, a
qual constantemente precisa ser aprimorada, não pode deixar de desenvolver ferramentas de
atuação que permitam que setores, anteriormente excluídos das ações do Poder Público, como
é o caso das pessoas privadas de liberdade, possam ser alcançados, por meio de políticas
públicas inclusivas que gerem benefícios para eles e, consequentemente, para a sociedade
como um todo.
Isso se deve, porque há uma preocupação da comunidade internacional com o respeito
aos direitos humanos, tema respeitado pela legislação relativa à execução penal, que se
mantém seriamente debatido já há várias décadas, desde a promulgação da Declaração
Universal de Direitos Humanos, pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 10 de
dezembro de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial.
É sob esse aspecto dos direitos humanos que se discuti ações efetivas para que ocorra
um progresso no que concerne à prestação do serviço público no ambiente prisional para os
indivíduos privados de liberdade.
Para tanto, é importante a existência de uma articulação de políticas públicas entre as
Secretarias relacionadas às áreas de educação, esporte, trabalho, desenvolvimento humano, e

74

outros organismos da sociedade e das Secretarias responsáveis pela administração
penitenciária.
No Brasil, de acordo com o (Infopen), o mais recente relatório, sobre o levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias, de 2017, com dados atualizados até junho de 2016,
existem 726.712 presos, sem considerar os que cumprem penas em albergues domiciliares,
presos monitorados por meios eletrônicos, revela esse relatório uma realidade ainda
preocupante no que se refere à nossa estrutura carcerária, uma vez que: A questão
penitenciária constitui um dos desafios complexos para os gestores públicos e o sistema de
justiça brasileiro.
O sistema penitenciário brasileiro é punitivo, sob o signo das matrizes do
patrimonialismo, da escravidão e da exclusão, consagrando um padrão organizacional e
estrutural de estabelecimentos penais que são o retrato da violação de direitos das pessoas
privadas de liberdade. Contudo, não obstante esse cenário desafiador, uma nova perspectiva
se desenha no âmbito do sistema penitenciário, pois o próprio Relatório direciona caminhos
que, se empregados devidamente pelos organismos responsáveis, poderão trazer melhorias
para a prestação desse serviço público, ao afirmar que, para além de um plano de ampliação
das vagas, propõe-se a definição de uma política penitenciária nacional articulada em diversos
eixos e ações que ataquem o problema do déficit de vagas, mas também foque a necessidade
de se consolidar diretrizes adequadas para a gestão prisional.
No sistema prisional brasileiro, em muitos estabelecimentos prisionais, ainda mantem
o costume de se limitar a cumprir a obrigação de não fazer, com práticas de torturas, e mau
tratos, tal qual descreve Juan E. Méndez, em relatório da ONU de janeiro de 2016, após sua
visita ao Brasil: “ tortura e maus tratos, por vezes, assassinatos, pela polícia e funcionários da
prisão, continuam a ser ocorrências assustadoramente regulares. O Brasil possui unidades
prisionais nos estados que, apesar de não praticarem maus tratos aos detentos, cumprem
apenas de obrigações básicas, sem se preocuparem com ações importantes que poderiam ser
levadas em consideração, para a promoção de avanços e melhorias no cotidiano da sua
população carcerária. Outro ponto a ser tratado ponta para a construção de uma política
penitenciária que valorize o tratamento com caráter de melhor qualidade de vida, em que o
condenado retorne a sociedade em condições de conviver sem praticar novos delitos.
Todavia, o país ainda guarda graves resquícios de uma época em que o tema dos direitos
humanos não era uma característica imbricada na realidade prisional brasileira.
De acordo com Andrew e Barini (2010), a própria história da administração pública
brasileira, de cunho gerencialista, de modelos anteriores, burocráticos, trazida pela Corte
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Portuguesa ao Brasil, quando se instalou suas estruturas administrativas, carregado de
costumes antiéticos, e desumanos.
Na sociedade contemporânea, o tratamento ao preso precisa estar ligada ao ideal
humanitário, de forma que o Sistema Prisional Brasileiro, o qual tem o desafio de lidar com
questões prementes, desde o fim da tortura e dos maus tratos, passando pela redução
estratégica da população carcerária, até a melhoria no interior do ambiente das penitenciárias,
possa se empenhar nessa trajetória por intermédio de políticas públicas que proporcionem
oportunidades de crescimento pessoal, intelectual e profissional para os apenados, com o
intuito de gerar atrativos para convencê-los, de acordo com Amaral (2014), do fato de que é
muito mais vantajoso e gratificante voltar ao convívio pacífico em sociedade do que seguir a
vida do crime.
Os desafios do sistema prisional brasileiro se configuram, notadamente, como um
problema público cujo enfrentamento é de interesse de toda a sociedade. Sob esse aspecto, as
políticas públicas contribuem decididamente para a ressocialização das pessoas privadas de
liberdade, cumprindo, portanto, um dos objetivos precípuos da execução penal, conforme a
Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210, de 11 de julho de 1984, ou seja, gerar as
oportunidades necessárias, para a melhoria de vida dessas pessoas provadas de liberdades.
Para que tais políticas públicas em favor da pessoa, privada de liberdade, possuam qualidade e
atinjam a finalidade a que forem destinadas, é importante que elas sejam formuladas,
implementadas, avaliadas e controladas, nos estados do Brasil, por gestores locais
especializados que detenham conhecimento e experiência sobre as respectivas áreas de
atuação dessas políticas sociais.
As políticas públicas são fruto das demandas das condições adversas vivenciadas por
uma sociedade, cuja amplitude permite tratá-las como problema público, o qual é entendido
como coletivamente relevante (SECCHI, 2010).
Ao discutir políticas públicas, em educação, saúde, habitação, distribuição de terras,
entre outros campos da vida social, conforme Antunes (2017), partimos do princípio de que,
para ser política pública, é necessário que as ações dela decorrentes tenham como finalidade
criar condições para uma existência digna para todos. É necessário diferenciar políticas
públicas de políticas de Estado. As políticas públicas são políticas de Estado, mas se nem
sempre as políticas de Estado são necessariamente públicas, por serem ações planejadas e
implementadas pelo Estado que não pautam nas necessidades e interesses de todos, mas se
constituem em ferramentas para satisfação de necessidades de determinados grupos da
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sociedade, com finalidade de produzir resultados, para satisfazer os interesses de instâncias
para as quais o ser humano é meio e não fim.
Desse modo, as ações praticadas nas unidades prisionais não ficarão desconexas do
contexto das atividades macros realizadas pelo Poder Público, no restante da sociedade. Isso
porque é perceptível que as ações de cunho social nas penitenciárias sempre foram realizadas
experimentalmente, por meio dos esforços do corpo funcional e da direção, que nem sempre
tinham condições, ferramentas e capacidade para trabalhar o caráter de melhorar a vida do
aprisionado, no cumprimento da pena no dia a dia do preso. Conforme SECCHI (2010,
p.110), mais do que uma atuação unicamente estatal, as políticas sociais no ambiente
penitenciário devem ser estimuladas a participação por setores da sociedade civil. Dessa
forma, as entidades ligadas aos direitos humanos têm muito a colaborar nesse processo, em
virtude de que a adoção de medidas que tenham como objetivo o respeito aos direitos da
pessoa presa significa, em última análise, que a universalidade dos direitos humanos,
princípio fundamental para a sua consolidação, está sendo devidamente respeitada e colocada
em prática.
Não bastam ações isoladas de atenção a políticas básicas, as quais nem sempre são
feitas efetivamente, e que tentam cumprir somente uma obrigação sem a preocupação que se
deve ter com a melhoria de vida das pessoas. Faz-se necessário que exista um sistema de
políticas públicas prisionais, incorporadas e integradas ao conjunto de ações desempenhadas
pelo governo no cotidiano da sociedade, de educação, trabalho, esporte, uma vez que, dessa
forma, haverá um equilíbrio na qualidade das políticas sociais prestadas à população como um
todo e aquelas prestadas aos presos.
O Sistema Educacional na prisão necessita de se pensar nas principais formas de
estimular a melhoria de vida das pessoas privadas de liberdade, é de grande valor procurar
discutir e trabalhar no seio do sistema penitenciário nacional as políticas de educação. É muito
restrito o acesso e permanência da população carcerária brasileira às atividades educacionais,
mesmo aos níveis mais básicos de ensino, sendo apenas de 12% o quantitativo de presos que
se encontra envolvido nas atividades na área de educação, conforme dados do Relatório
divulgado pelo Infopen (2017, p. 53).
Em sua maioria, os estudantes aprisionados, estão cursando o ensino básico, sendo
que, dessas pessoas em ensino básico, 18% se encontram no nível fundamental de ensino. No
Ensino Médio, são 14%. O fato é que a obrigatoriedade estabelecida pela LEP (Lei de
Execução Penal) de o Poder Público ofertar a assistência educacional às pessoas privadas de
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liberdade, o sistema prisional brasileiro está longe de alcançar números positivos relativos a
esse campo.
A educação precisa ser tratada como prioridades, nesses locais, pois é o cerne do
processo das condições de vida, propiciado pelas unidades prisionais, já que, a partir dela, um
novo horizonte e um leque de oportunidades se apresentam às pessoas privadas de liberdade.
A educação das pessoas privadas de liberdade, por parte do poder público, ao mesmo
tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade. Dessa forma, embora os
indivíduos privados de liberdade tenham o direito à liberdade, cerceado, no entanto, têm
resguardado o direito de acessar a educação e, sobretudo, o de se permitirem vislumbrar uma
realidade diferente daquela que eles conheceram até então, pois, por meio da educação que
são oferecidas as oportunidades de construir novos caminhos que conduzam a um retorno
decente e pacífico à sociedade.
É de conhecimento que, na maior parte do sistema penitenciário nacional, não se
alcançaram bons níveis de educação formal e que grande parte dos presos não compreende a
importância de se dedicar aos estudos e à construção do saber. Por isso, Amaral (2014)
explica que: “A falta de percepção da eminência da educação pode requerer um processo de
explicitação e convencimento direcionado ao preso capaz de dialogar com seus valores até
então construídos, pois não existe a obrigatoriedade do preso frequentar a educação formal.
Ele tem que ser convencido sobre os ganhos que terá, ao realizar o esforço para formalmente
educar-se.” (AMARAL, 2014, p. 53). Com a intenção de tentar convencer e gerar estímulo
pela educação no apenado, as Leis 12433 de 29/06/2011 LEP (Lei Execução Penal), bem
como Lei 17329 de 08/10/2012 e a Portaria Conjunta 276 de 20/06/2012, prevê a remição de
parte da execução da pena pela frequência escolar do preso. Assim, a cada 3 (três) dias de
frequência, desde que somadas 12 horas, ele consegue remir 1 (um) dia de pena. Além disso,
seguindo essa linha, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através da Recomendação Nº 44,
de 26 de novembro de 2013, recomendou às unidades prisionais a remição de pena pela
leitura de livros na condição de atividade educacional complementar, de modo que, lendo 1
(uma) obra no prazo de 21 a 30 dias e, ao final desse período, apresentando uma resenha
avaliada por comissão, os presos obtêm 4 (quatro) dias de remição da execução da sua pena.
Portanto, notamos a educação escolar das pessoas privadas de liberdade, na ótica da
instituição e mesmo de alguns alunos, muito mais com a remição da pena, do que com a
educação de fato e de direito. A partir dessas legislações foram criadas e implementadas no
sistema penitenciário, as aulas de ensino básico, através da Educação de Jovens e Adultos
(EJA), o oferecimento de cursos profissionalizantes e a instalação de uma biblioteca no
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espaço das celas de aula. Antes dessas legislações citadas, as ações educacionais no sistema
prisional sempre foram marcadas por voluntarismo e improvisação.
A partir da publicação da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 19 de maio de 2010, houve
uma demonstração por parte do Ministério da Educação, por meio do Conselho Nacional de
Educação (CNE), da criação da política pública da educação nas prisões, haja vista que dispõe
sobre as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos, em situação de
privação de liberdade, nos estabelecimentos penais, tendo como estratégia de atuação a
parceria entre organismos públicos e da sociedade civil, com vistas a desenvolver políticas
educacionais inclusivas para que a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA)
alcance a população carcerária.
Portanto, não se pode deixar de chamar a atenção pelo fato de que a educação no
sistema prisional está em condições críticas, e isso afeta o ambiente escolar na prisão, tendo
em vista em que há dias que as aulas no Sistema Prisional não acontecem, pois há dias de
correição, nas celas, os professores são impedidos de adentrar aos estabelecimentos penais,
por correrem riscos de vida diante da violência criada.
Ao mesmo tempo, ao olhar para a atuação de alguns estados nesse desafio que é
trabalhar com as pessoas privadas de liberdade na escola, dos quais passaram uma vida inteira
distantes do ambiente escolar, torna-se possível compreender que a missão de devolver nessas
pessoas o conhecimento da existência de outras possibilidades que existem além do crime,
com a cabeça transformada pela educação, pode ser realizado com a participação do Poder
Público, dos familiares e de toda a comunidade.
A educação e o trabalho são categorias importantes que permeiam toda a discussão
sobre a “ressocialização” das pessoas privadas de liberdade. O trabalho é uma política pública
de grande importância para a sociedade como um todo. Por meio dele, é possível desenvolver
nas pessoas um senso de responsabilidade que contribui para que a vida delas seja mais bem
organizada e produtiva, permitindo-lhes uma proatividade que pode gerar mudança de
comportamento, saindo de uma tendência estanque para uma maneira de conduzir a vida com
maior capacidade de iniciativa e afinco, porque atuar profissionalmente agrega valor não
somente ao ambiente profissional, mas, principalmente, ao perfil e à personalidade do
trabalhador. Esse novo comportamento propiciado pelo trabalho contribui, sobremaneira, no
contexto da vida de uma pessoa privada de liberdade.
O Ócio, historicamente, é privilégio dos homens livres e o trabalho, principalmente
o físico, dos escravos. Não distante da realidade contemporânea, ainda é possível ver
que o ócio se torna produtivo e saudável para uma pequena camada da sociedade,
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enquanto para outra ele é totalmente improdutivo e pernicioso, tornando-se,
conforme o ditado, “oficina do diabo (JULIÃO, 2007, p. 43).

Para Foucault (1987), o trabalho penal se apresenta como uma ferramenta importante
para promover, paulatinamente, a transformação e a socialização. Nessa visão, a prática do
trabalho não se confundiria com a agravação da punição do indivíduo, não seria a atividade
laborativa um complemento para a pena, mas sim, serviria como estímulo ao desenvolvimento
de um ofício pelo detento e para fazê-lo gerador de recursos para si e seus familiares,
constituindo-se, assim, como uma suavização da pena.
Desse modo, também o trabalho no cárcere possui valor para a vida da pessoa privada
de liberdade, trazendo consigo o caráter educativo como lição resultante do desempenho
profissional. Essa tendência existe porque, atuando profissionalmente, o apenado se sente
motivado para adquirir um maior interesse pela vida de contribuição à sociedade. Ou seja, há
a percepção de que, com a sua profissão, ele pode entender que realizar uma atividade
honestamente traz vantagens que são apoiadas, por toda a comunidade, fazendo-o se sentir
partícipe dela, cooperando, inclusive, para a manutenção de sua família.
O grande problema, quanto ao trabalho nos presídios, é a falta de espaço, a falta de
parcerias da sociedade civil, tem poucas vagas de trabalho às pessoas privadas de liberdade.
Em muitos presídios, o curso do EJA não é oferecido no período noturno. O apenado tem que
fazer escolhas entre trabalhar ou estudar. Não havendo conciliação entre os dois, escola e
trabalho. Muitos alunos abandonam a escola, para trabalharem. Conforme CASTEL (2001,
p.537-538), remetendo, a uma agrura laboral sentida com maior intensidade aqui, menor
acolá, mas há precarização social e do trabalho.
De acordo com vários estudos existentes, a prática de esportes é quase que
unanimemente apresentada no Brasil como uma atividade capaz de promover a integração e a
paz social, auxiliadora na recuperação de pessoas viciadas em drogas e em bebidas alcoólicas
e na própria prevenção ao mundo do crime, estimulando em crianças, adolescentes e jovens,
que vivem em condições precárias, o desejo de seguir uma vida com honestidade e com paz.
No sistema prisional, nem sempre o esporte é tratado com a importância que merece. As
atividades esportivas são um dos melhores meios de se trabalhar a conscientização dos presos,
porque envolvem o desenvolvimento de cooperação em equipe e foco no propósito de vitória
que só é alcançado com a participação e dedicação de todos. Assim, o esporte funciona como
uma estratégia de colaborar com os presos para uma filosofia de vida voltada para uma
convivência saudável com o próximo, o que lhes permite a chance de reconstruir a sua vida,
seja trabalhando efetivamente na carreira esportiva, seja carregando consigo princípios e

80

valores que o esporte ensina. Para isso ser possível, não basta a existência apenas daqueles
típicos campos de futebol que há nos presídios, mas sim uma política pública de esporte que,
assim como alcança a sociedade em geral, por meio das secretarias de esporte, também tenha
a capacidade de aplicação ao sistema prisional, ou seja, com os gestores especializados nesse
tipo de política, implementando-a no sistema, a fim de evitar que seja uma atividade isolada
dentro dos presídios, tendo em vista que é com uma ação coordenada, que englobe os
presídios locais, e que cada estado possa

aprimorar a sua política de desporto aplicada ao

sistema penitenciário. Portanto, com pequenas ações como uma simples realização de
campeonato de futebol, o que, por sinal, demonstra que poderia ser maior a oferta de esportes
nos presídios brasileiros, dando opção para os presos escolherem, dentre os esportes
disponíveis, aqueles em que são tem mais habilidades, já é possível notar que faz diferença
no cotidiano do estabelecimento penal, de modo que uma ação integrada, sistematizada e
eficaz, com vistas a elaborar estratégias para alocação de equipamentos esportivos e corpo
técnico, para o desempenho das atividades desportivas, poderá trazer, resultados
extremamente satisfatórios para toda a comunidade, em virtude do poder integrador e
pacificador que o esporte possui, contribuindo para que a qualidade de vida do preso melhore.
As políticas públicas são ferramentas importantes para a construção de uma sociedade
mais igualitária e justa. Elas contribuem, sobremaneira, para concretização da melhoria de
vida dos presos. É a partir da implementação de políticas públicas prisionais que as pessoas
privadas de liberdade poderão retornar à sociedade com a preparação necessária para não
reincidir em crimes e construir uma vida fora da prisão honestamente. Daí, a necessidade de
consolidação dessas políticas no sistema prisional, com a finalidade de que possuam um
caráter permanente, que aplicadas ao sistema prisional, tenham como objetivo promover um
tratamento adequado aos aprisionados, de modo a garantir a salvaguarda dos direitos humanos
da pessoa privada de liberdade, atendendo aos requisitos básicos de estrutura das unidades
penais, estimulando-os a vida cidadã no cotidiano, por meio da educação, trabalho, esporte,
entre outras atividades culturais, artesanais e de cooperação e incentivo de tarefas de atuação
em equipe, com a atuação do Poder Público, juntamente com a comunidade, as famílias dos
aprisionados e as entidades da sociedade civil organizada, torna-se plenamente possível
vislumbrar uma nova era para o Sistema Penitenciário Brasileiro.
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4 O LÓCUS DA PESQUISA: PENITENCIÁRIA DE FRANCA (SP)
Imagem 1 – Centro de Detenção Provisória de Franca

Fonte: Disponível em: https://www.google.com.br. Acesso em jan/2018.

A Penitenciária de Franca-SP, inaugurada em 26/04/2010, por meio do Decreto
62.762, como Centro de Detenção Provisório de Franca, em 04/08/2017, alterada a
denominação em 04/08/2017 para Penitenciária de Franca. Pertence à Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), está localizada na periferia da
cidade de Franca, à Av. Dr. Sidney Romeu de Andrade, s/nº, Bairro Jardim Marambaia. Tem
uma área construída de 10.599 m2, em um terreno com aproximadamente, 40.000 m2, com
capacidade para 847 pessoas em regime fechado, mas atualmente possui em torno de 1.920.
Na entrada da Penitenciária, existe um jardim bem cuidado, por algumas pessoas privadas de
liberdade. Tem oito pavilhões, sendo que esse espaço é dividido ao meio, em ala par e ala
ímpar, desde que o Centro Provisório de Detenção foi transformado em Penitenciária em
2017. Quatro pavilhões são para as pessoas privadas de liberdade e quatro para as pessoas
privadas de liberdade que aguardam sentença.
sentenciados e os que aguardam julgamento.

Ou seja, o espaço é dividido entre os
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Possui infraestrutura com guarita, galerias, solários, salas de aula, salas de
atendimento, consultório médico, odontológico, cozinha. Tem 64 celas habitacionais, 10 celas
disciplinares (solitárias), chamadas pelos apenados de “Pote”, 6 celas de enfermaria, 3 celas
de inclusão para as pessoas que chegam todos os dias. Cada cela habitacional possui 12 camas
beliches, os demais se acomodam em colchões no chão. Não possui lavanderia, as roupas são
lavadas em tanques em cada raio, e não possui refeitório. As refeições são servidas nas celas.
Caracteriza-se como estabelecimento de segurança, destinados às pessoas em privação de
liberdade do sexo masculino, que cumprem pena em regime fechado. Possui espaços de
trabalho, na área de calçados, componentes para calçados e tabacaria.
As pessoas privadas de liberdade recebem o atendimento religioso, nos termos do
Decreto Estadual nº 44395 de 10/11/1999, para isso as entidades precisam ser cadastradas.
Diversos membros religiosos, de diversas crenças, podem se cadastrar para pregar a religião
na Penitenciária, desde que tenham no mínimo 5 anos de funcionamento, e só é permitida a
entrada de no máximo 8 pessoas. Aqui na Penitenciária de Franca, as pessoas privadas de
liberdade recebem as instituições religiosas de diferentes crenças, durante a semana em dias
alternados.
De acordo com o Boletim Informativo da Penitenciária de Franca, as pessoas privadas
de liberdade têm direito a seis visitas ao mês de suas famílias, aos finais de semana, sendo 2
pessoas maiores por família e de filhos menores de 12 anos. Na Penitenciária de Franca,
chega-se, em aproximadamente, mil pessoas por mês, conforme entrevista feita pela
pesquisadora com o funcionário responsável por esse item na Penitenciária.
Para as visitas das famílias, tem um informativo ao visitante, chamado de “Normas e
Regras para Visitas e Depósitos de Objetos aos Detentos”, em forma de panfleto que as
famílias têm acesso, quando se cadastram e fazem as carteirinhas para visitarem seus entes.
Nessas normas, há orientações desde a vestimenta, os tipos de sacolas que podem ser usadas
para acondicionar comidas que são chamadas de “Jumbo”, a quantidade de objetos que cada
pessoa privada de liberdade pode receber. Tudo tem que estar em sacolas transparentes, as
vasilhas devem ser descartáveis, e transparentes. As pessoas privadas de liberdade, na
Penitenciária de Franca, podem receber encomendas por SEDEX por semana, de produtos de
alimentação, limpeza, vestuário, produtos de higiene pessoal e outros.
Nesse panfleto, também consta cronograma de visitas durante o ano inteiro, e traz a
seguinte observação: “O regime de Observação do detento é de 20 dias de acordo com a R.I.P.
(Regime de Internação Provisório), significando que o sujeito privado de liberdade ficará os
20 primeiros dias sem receber nenhuma visita.
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A alimentação no cotidiano da Penitenciária, está de acordo com a Resolução SAMSP,
e Decreto nº 43339 de 1998, e também por Informativo elaborado pela Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, e por manual de cardápio com os
tipos de alimentos em quantidades que compõe a alimentação na prisão, que nem sempre é
seguido, dependendo de cada unidade prisional. Na Penitenciária de Franca, a alimentação é
composta por três refeições diárias; café da manhã; um pão com manteiga e um copo de leite
com café; almoço composto por 400 gramas de comida, e o jantar nos mesmos moldes do
almoço. A comida é pouca, e as famílias complementam essa alimentação nos dias de visitas.
O ingresso do interno na Penitenciária Franca segue Resolução SAP-144 de
29/06/2010, que trata sobre o “Regimento Interno dos Estabelecimentos Penais do Estado de
São Paulo”, e obedece à seguinte rotina: inicialmente, o preso é apresentado algemado, em
traje civil, com o oficio de concessão de vaga, sua documentação e carta de guia ao setor de
segurança. Em seguida, o setor de segurança confere a concessão de vaga ao preso,
procedendo ao registro de sua entrada no Sistema Informatizado da Secretaria de Segurança
Pública-SP, concede-lhe um número de matrícula, chamada de “Ficha Qualificativa”, em que
constam os dados pessoais do sujeito, filiação, idade, naturalidade, estado civil, profissão, cor
dos olhos, cabelos, cor da pele, peso, altura, religião, se é fumante, procedência (de onde está
vindo), escolaridade, e endereço.
Quando da inclusão em unidade prisional, o preso oriundo de carceragens da
Secretaria da Segurança Pública deve se submeter, obrigatoriamente, aos seguintes
procedimentos: revista pessoal e de seus objetos, com sujeição a equipamentos detector de
metal e raio X; higienização pessoal; identificação, inclusive fotográfica e dactiloscópica;
substituição de vestuário civil pelo uniforme padrão adotado; entrega de objetos e de valores,
cuja posse não seja permitida, mediante inventário e contra recibo; sujeição a exame médico
admissional e preventivo; entrevista com a área de segurança e disciplina; entrevista com a
área de reintegração; ser submetido a exame de saúde admissional e preventivo, no período
máximo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da data do seu ingresso, a qualquer título, na
unidade prisional, a fim de verificar as condições acerca da sua integridade psicofísica, bem
como examinar a existência, ocasional, de sinais que denunciem a prática de espancamento,
maus tratos ou debilidade física causada por doença ou outra enfermidade.
O sujeito privado de liberdade recebe informações escritas sobre as normas que
orientam o seu tratamento; as imposições de caráter disciplinar, bem como sobre os seus
direitos e deveres, sendo prestadas, verbalmente, essas informações, aos presos analfabetos e
com limitações de comunicação.
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Foucault (1987), ao analisar as prisões, aponta os mecanismos internos de repressão e
punição que ultrapassam o castigo da “alma”, como a regulação do corpo do detento, onde até
para os movimentos do corpo, executam uma transformação técnica dos indivíduos.
A chegada à prisão, o preso traz a concepção de si mesmo, formada por suas vivências
no mundo exterior. Ele é despido totalmente de seu referencial, ele é desvinculado de todos os
seus pertences, objetos pessoais, de seus documentos, vestindo o uniforme da instituição,
passando a cumprir as regras ditadas pela instituição.
Conforme Goffman (1974), essa chegada do sujeito à prisão pode ser considerada
como uma despedida e um começo, marcado pela nudez, pela perda do nome, mutilando o eu.
Pressupõe ser submetido a testes de obediência, que a equipe dirigente ou os já internados, ou
dos grupos, procuram dar ao recém-chegado, por meio de regras escritas ou não, que expõe
como deverá ser a conduta do preso, a partir de sua chegada.
Os sujeitos, ao adentrarem na Penitenciária, não vão direto para celas coletivas,
passam por período de inclusão de dez (10) dias e em seguida, por regime de observação por
vinte (20) dias, habitando celas separadas. Todos os sujeitos privados de liberdade têm o
direito a duas (02) horas de banho de sol.
4.1 O Perfil dos sujeitos que compõem a Penitenciária de Franca – SP

O sistema

penitenciário

brasileiro é

um

assunto

de

preocupação

nacional,

principalmente ao levar em conta que, com uma população de mais 207 milhões de pessoas,
de acordo com os dados do IBGE 2017, o Brasil tem mais de 700 mil pessoas vivendo em
prisões, conforme dados do Infopen-2016. A situação da maioria dos presídios de é
superlotação, de pouca verba e infraestrutura insuficiente, quanto às estruturas físicas e
também de pessoas qualificadas para lá trabalharem.
No Estado de São Paulo, de acordo com os dados apresentados, o sistema
penitenciário não é diferente. No Estado de São Paulo, a população carcerária, nos últimos
dez anos cresceu assustadoramente. Na Penitenciária da cidade de Franca-SP, também houve
um crescimento assustador de pessoas privadas de liberdade desde a sua inauguração em
2010. O Centro de Detenção Provisório foi construído para abrigar 847 pessoas, até maio de
2018 se encontrava com 1924 pessoas privadas de liberdade. Essa evolução de crescimento da
população carcerária na Penitenciária de Franca teve início em 2015, quando surgiu o projeto
de transformar o Centro de Detenção Provisório em Penitenciária, que veio ser concretizado
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no ano de 2017, apesar de vários protestos da sociedade civil. Atualmente, a Penitenciária está
funcionando em aproximadamente 130% acima de sua capacidade.
Os perfis das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária de Franca, de acordo com
a pesquisa realizada, são aproximadamente compostas por, 39,4% de pessoas jovens que se
encontram na faixa etária, de 18 a 24 anos; 23%, em idades de 25 a 29 anos; 18% entre 30 a
35 anos; 15% entre 36 a 45 anos; 4% entre 46 a 60 anos, e 0,6% acima de 60 anos ou mais.

Tabela 6 - Faixa Etária da População Carcerária da Penitenciária de Franca
18 a 24 anos

39,4%

25 a 29 anos

23%

30 a 35 anos

18%

36 a 45 anos

15%

46 a 60 anos

4%

60 anos ou mais

0,6

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da penitenciária de Franca-maio-2018

Podemos observar que a população carcerária na População da Penitenciária é
composta em 62,4%, mais que a metade por jovens que se encontram na faixa etária de 18 a
29 anos de idade. Coincidindo com as estatísticas nacionais de aprisionamento.
Notamos que são parecidas as estatísticas da Penitenciária de Franca-SP, quanto aos
perfis, da população carcerária nas estatísticas nacionais de acordo, com os dados do Infopen,
2017, apontam que, no total da população brasileira com mais de 15 anos, 53% das pessoas se
declaram negras, e que 64% dos presos no sistema penitenciário nacional são negros.
De acordo com o relatório, há um problema de baixa disponibilidade de informações
acerca da raça, cor ou etnia da população prisional em muitos estados, devido à falta de
informação acerca da cor da população carcerária. Há um silêncio nas academias,
organizações humanitárias, entre os intelectuais e ativistas de Direitos Humanos sobre a
seletividade racial do sistema penal. A abordagem sobre seletividade penal passa, muitas
vezes, em branco (literal e metaforicamente), consequência da força do mito da democracia
racial brasileira e dos discursos universalistas de classe. Há um senso comum que aponta que
as violências e os índices de criminalização indevida estão mais relacionados com fatores
sociais do que com o racismo.
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Tabela 7 - Evolução por ano da população prisional da Penitenciária de Franca, desde sua
criação em 2010
Ano

Quantidade

de

pessoas

privadas

de

liberdade
2010

693

2011

1013

2012

995

2013

1067

2014

1114

2015

1028

2016

1408

2017

1785

2018

1924

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018.

Notamos que, em relação às informações acima, houve um aumento anual na prisão de
pessoas. Em 2010, quando foi criado o CDP (Centro de Detenção Provisório), eram 693
presos, atualmente, abriga, em torno de 1920 pessoas privadas de liberdade. Houve um
aumento de mais de 177%, na taxa de aprisionamento na Penitenciária de Franca.

Quadro 8 - Taxa de óbitos na Penitenciária de Franca
Causas naturais

Suicídio

Crimes

007

001

00

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018.
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Tabela 8 - Recursos Humanos da Penitenciária de Franca – Quantidade de pessoas que
trabalham em cargos administrativos - Servidores voltados às atividades de custódia
Profissionais

Quantidade

Agentes Penitenciários

Não informado

Segurança

Não informado

Secretaria

Não informado

Dirigentes

Não informado

Enfermeiros

01 cedido pela prefeitura

Auxiliar e técnico de enfermagem

03- SAP e 02 cedidos pela prefeitura

Psicólogos

01 -SAP

Dentista

01 cedido pela prefeitura

Assistentes Sociais

02 SAP

Advogados

01 FUNAP

Médicos – Clínico Geral

01 cedido pela prefeitura

Médico Psiquiatra

0

Médicos outras especialidades

0

Pedagogos

0

Professores

10 – Parceria com a SEE-SP

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018.

É importante ressaltar que não foi possível levantar dados referentes aos Agentes
Penitenciários e do pessoal da Segurança. São dados que não são divulgados em nenhum
relatório analisado por esta pesquisadora, e essas informações são proibidas de serem
divulgados pelos órgãos centrais de serem repassadas. Percebemos nas nossas visitas, que há
déficit de funcionários, tanto na parte de segurança, como na administração. No período da
noite, chegam a ficar quatro agentes penitenciários, para trabalhar a noite inteira. Há um
Diretor na Penitenciária que reside no local com sua família.
Foram informados pelo SAP (Secretaria de Administração Penitenciária de São
Paulo), por meio do órgão SIC (Serviço de Informação ao Cidadão), que existem 201
trabalhadores privados de liberdade na Penitenciária de Franca trabalhando, distribuídos da
seguinte forma: 92 pessoas da mão de obra direta contratados por empresas; mão de obra
indireta, 109 na manutenção da penitenciária. Sendo que dos 109 sujeitos, privados de
liberdade, que trabalham na mão obra indireta, desempenham suas funções na distribuição da
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alimentação, almoxarifado, limpeza, cozinha, manutenção, limpeza e manutenção da área
externa da penitenciária.

Tabela 9 - Raça e Cor da População Carcerária na Penitenciária de Franca
Branca

37%

Negra

14%

Parda

47%

Indígena

0

Amarela

0

Não declararão

2%

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018.

Tabela 10- Escolaridade das pessoas privadas de liberdade na Penitenciária de Franca
Analfabetos

0,4

Ensino Fundamental incompleto

50%

Ensino Fundamental completo

8%

Ensino Médio Completo

9%

Ensino Médio Incompleto

32%

Ensino Superior incompleto

0,5

Ensino Superior completo

0,1

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018

Tabela 11 - Estado civil das Pessoas Privadas de liberdade na Penitenciária de Franca
Solteiro

54%

Casado

6,4%

União estável

37,1%

Divorciado

2%

Viúvo

0,5

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018
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Tabela 12 - Religião declarada pelas Pessoas Privadas de liberdade na Penitenciária de
Franca
Católica
34%
Evangélicos

21,3%

Não declarou a religião

44,7%

Fonte: Dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018

Das pessoas privadas de liberdade que estão na Penitenciária, 44% das pessoas
privadas de liberdade não declararam, a religião.
Na Penitenciária de Franca, de acordo com Código Penal, 48% dos crimes cometidos
são por tráfico de drogas, em segundo lugar, com 41% vem os crimes contra o patrimônio
público, que são aqueles que atentam diretamente contra o patrimônio de uma pessoa ou
organização: roubos, furtos e peculatos, sequestros, estelionato. Os Crimes contra a pessoa,
que são os condenados por assassinatos, e Lei Maria da Penha, são 4,26%. Quanto aos crimes
praticados contra a dignidade sexual, não ficam na Penitenciária de Franca, são encaminhados
para as Penitenciárias de Serra Azul-SP e Iaras –SP, que recebem essas pessoas. Os 12%
restantes das pessoas respondem por crimes contra a fé pública, que são os crimes de
falsidade ideológica, moeda falsa, falsificação de documentos.

Tabela 13 - Tempo total da pena das Pessoas Privadas de liberdade na Penitenciária de
Franca
Até 6 meses

0

7 meses a 1ano, 11 meses e 29 dias

0,98%

2 a 3 anos, 11 meses e 29 dias

19,0%

4 a 7 anos, 11 meses e 29 dias

35,5%

8 a 14 anos, 11 meses e 29 dias

29,5%

15 a 19 anos, 11 meses e 29 dias

11,8%

20 a 29 anos, 11 meses e 29 dias

3,12%

30 a 50 anos

0,1%

Acima de 50 anos

0

Fonte: dados fornecidos pela Administração da Penitenciária de Franca-maio-2018
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Notamos que a quantidade de penas a ser cumpridas na Penitenciária de Franca,
concentra-se em 84% de pessoas que cumprem penas de 2 a 15 anos de reclusão.
O artigo 1.º da Lei de Execuções Penais, afirma ser escopo do sistema prisional,
proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado, observamos uma
absoluta dissonância entre a lei e a realidade.
4.2 Descrição do espaço escolar na Penitenciária de Franca – SP

A escola de Educação de Jovens e adultos, situada no interior da Penitenciária, é
vinculada a uma escola estadual, EE Helena Cury de Tacca, desde o ano de 2011, quando a
Secretaria Estadual de Educação, assumiu a educação na prisão. Até então, a educação nesse
local era de responsabilidade da FUNAP, órgão que tem como objetivo contribuir para a
“recuperação social do preso” e a melhoria de suas condições de vida, oferecendo estudo,
qualificação, e aprendizado profissional. A certificação dos alunos no Ensino Regular até
então, era realizada anualmente, nos exames nacionais, dos Centros de Supletivos (CEEJAS).
Em meados de 2010, iniciaram-se as primeiras reuniões e discussões entre a Secretaria
de Educação de São Paulo, e as Penitenciárias, para que houvesse uma parceria entre as
Secretaria de Educação e SAP.
Em 2011, foi implantada na Penitenciária de Franca, a escola regular, onde são
oferecidos os cursos de Ensino Fundamental – Ciclo I (1° ao 5° ano), Ensino Fundamental
Ciclo II- Anos Finais (6° ao 9º ano) e o Ensino Médio, na modalidade de EJA (Educação de
Jovens e Adultos).
O espaço da escola é amplo, há paredes que separam as salas, possui 03 salas de aula
para atividades pedagógicas, nas salas existem carteiras suficientes para o número de alunos
matriculados. Há uma sala com multimídia para apresentação de trabalhos dos alunos, uma
biblioteca, e banheiros (para professores e alunos). Sendo que o banheiro dos alunos a porta é
alta, e mostra a parte das pernas de quem está usando o banheiro. Existe um banheiro de
professores, que é usado para as professoras e professores, tem a porta comum e fica trancado.
A chave fica com os professores.
Há uma vigilância constante em relação aos alunos estudantes, que são obrigados a
passar por revistas todos os dias para adentrarem na escola.
Os professores são contratados pela Secretaria Estadual de Educação; são selecionados
por meio de credenciamento, e entrevistas, para trabalharem com os alunos, de acordo com a
legislação específica, da Secretaria de Educação em conjunto com a SAP. Na escola na

91

Penitenciária de Franca são 10 profissionais, que atuam em dois períodos, manhã e tarde
desde o início do ano de 2018. De 2011 a 2017, existiam as classes só no período matutino.
Para quem vai visitar a escola, para chegar até às salas de aula, é necessário passar por
um aparelho de Raio X, que foi implantado na Penitenciária no ano de 2018, para facilitar a
revista. Até então, isso era feito manualmente pelos agentes de segurança. São doze grades
que vão sendo abertas e cadeados sendo fechados, até chegar na Sala de Aula. O primeiro
Raio é o da Escola. Os alunos privados de liberdade também são revistados todos os dias pela
equipe de segurança da prisão, antes e depois das aulas. Os professores devem estar atentos
aos materiais que são distribuídos aos alunos durante as aulas. Tudo que foi distribuído, como
lápis, caneta, régua, tintas, borracha e outros materiais, devem ser conferidos ao final das
aulas. Ao final do período, na falta de um desses objetos, os alunos não são liberados até o
objeto ser encontrado.
Os cadernos devem ser de brochura, não podem ser de arame, não são levados para as
celas ao término das aulas. Tintas para pinturas ou trabalhos manuais não podem ser na cor
azul. Porque as grades da penitenciária são pintadas de tinta azul. E o aluno pode levar essa
tinta azul para cela escondido, e cerrar a grade, substituindo por papel pintado de azul,
enganando a segurança. Todo material do professor utiliza no dia-a-dia, e o próprio professor
é revistado e passa pelo aparelho de Raio X. Nem todo material pedagógico levado pelo
professor pode adentrar a sala de aula.
A pesquisadora antes de adentrar a penitenciária passava por revista também. Com a
chegada do raio X, houve melhoria na revista. Porque antes da chegada do aparelho, tínhamos
que ficar com os braços e pernas abertas, e uma segurança do sexo feminino vinha e passava a
mão na cintura, no meio das pernas. Para os homens, quem faz a revista é uma pessoa do sexo
masculino.
Nos encerramentos dos projetos, os professores costumam fazer confraternizações, e
levam quitutes. Os bolos devem ser picados em pedações pequenos. São revirados, passam
pela máquina de detecção de objetos. Nenhum objeto adentra a Penitenciária sem ser
revistado.
As pessoas privadas de liberdade, ao caminhar nos ambientes da prisão, devem estar
sempre com as mãos para traz, e cabeça abaixada, responder aos dirigentes quando inquerido:
“sim senhor” ou “sim senhora”. Isso incomodava a pesquisadora no início das visitas as salas
de aula. Sempre ao conversar com os alunos, respondiam “sim senhora”. Com o tempo, foi
melhorando esse tratamento na sala de aula. Essa política do corpo é cristalizada de muitas
maneiras, quase que imperceptível nas instituições, não sendo violenta e nem explícita,
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segundo Foucault (1987), como uma “microfísica do poder”, que se posiciona entre a prisão e
o corpo do preso. Tentando atingir o ideal, por meio da vigilância constante, a prisão é um
espaço propício para a produção de “corpos dóceis”, economicamente produtivos,
socialmente civilizados, politicamente corretos e culturalmente crentes à prática e às razões do
Estado.

Tabela 14 - Quantidade de Estudantes na Penitenciária de Franca em 2018
Ensino Fundamental ciclo I
1º ao 5º ano

Ensino Fundamental Ciclo Ensino Médio
II

1º ao 3º ano

6º ao 9º ano
44 alunos

95 alunos

69 alunos

Fonte: Dados fornecidos pela Escola Vinculadora das Classes da Penitenciária de Franca-maio-2018

Tabela 15 - Taxas Médias de Evasão e Desistência do Ensino Fundamental e Médio na
Penitenciária de Franca
Ano
Ensino Fundamental
Ensino Médio
2011

0

0

2012

48%

69%

2013

49%

49,5%

2014

20%

20%

2015

33%

34,5%

2016

47%

59,5%

2017

53%

44%

Fonte: Dados fornecidos pela Escola Vinculadora das Classes da Penitenciária de Franca-maio-2018
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5 A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA PENITENCIÁRIA
DE FRANCA-SP NA PERSPECTIVA DOS ATORES ENVOLVIDOS
A oferta da educação escolar, nos estabelecimentos penais, tem sido importante para
criar condições e possibilidades aos presos dado que se encontram fora do convívio familiar e
da sociedade, ademais, pode-se inferir que permite que sintam cidadãos capazes de mudar a
sua própria história, por meio do diálogo e reflexões que são trazidas para as salas de aula.
O ambiente escolar no cárcere atualmente tem sido muito debatido por muitos
estudiosos que se dedicam em tentar mudar a concepção de muitas pessoas que não aceitam a
educação no sistema penitenciário. Para esses estudiosos, a melhor forma de diminuir o índice
de criminalidade é por meio da educação. O argumento é que, para as pessoas privadas de
liberdade, essa modalidade educativa vem sendo bastante estudada em alguns seminários
nacionais, considerando-se que o aumento do número de pessoas presas, cujo perfil escolar
é, na grande maioria, de pessoas analfabetas ou que não terminaram o ensino fundamental ou
Médio.
A sociedade ainda é um pouco leiga em relação a esse assunto, tanto que muitas
pessoas nem sequer sabem da existência de escolas nas penitenciárias, não conhecem o tipo
de modalidade educacional ali oferecida. Há urgência em criar formas de incentivar a
sociedade a tomar conhecimento da oferta escolar nesse ambiente, é essa educação que está
além dos muros escolares diria regulares, que a sociedade não sabe, não vê, mas que faz parte
dela.
É responsabilidade do estado, da sociedade civil, do ministério da educação e da
justiça a implantação de políticas publicas nestes estabelecimentos, para atender aos
diferentes níveis de ensino, seja o interno provisório ou condenado, todos tem direito a à
educação.
A educação na prisão tem como função educar como um direito humano fundamental
a todos os que são privados de liberdade, pois essa educação tem como papel principal
desenvolver habilidades de escrita, de leitura, e interpretação de textos, pois muitos desses
estudantes internos apresentam um histórico de abandono que se dá pelas trajetórias pessoais
interrompidas pelas violências e pelas drogas, uma vez que, muitos deles não têm nenhum
tipo de escolaridade.
A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação
profissional do preso e do internado; o ensino de 1º grau será obrigatório,
integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa; o ensino profissional será
ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico; as atividades
educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares,
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que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados; em atendimento às
condições locais, dotar-se-a à cada estabelecimento de uma biblioteca, para usos de
todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos”
(LEP 7.210/84, artigos 17- 21).

Nesse sentido, a expectativa é a de que a Educação de Jovens e Adultos (EJA),
oferecida na prisão vá além do desenvolvimento da leitura e da escrita, uma vez que a escola
tem como meta

possibilitar o desenvolvimento da sociabilidade e da reconstrução da

autoimagem do educando. Conforme a Proposta Curricular (MEC) dessa modalidade de
ensino, a EJA não é um nível de ensino, mas uma modalidade da educação básica e, por
princípio, pode oferecer aquilo de 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.
Para a efetiva concretização dessas diretrizes e parâmetros, é preciso compreender e
contemplar as singularidades da condição da pessoa presa, procurando conhecer quem são
esses sujeitos, como vivem, o que pensam, sentem e fazem. Ou seja, cumpre refletirmos sobre
as especificidades desse espaço e da experiência que nele se desenvolve, levando em conta
algumas questões, entre elas: Como tornar-se sujeito de sua própria história e processo de
aprendizagem em um ambiente em que se perdeu o direito de ir e vir? Nessa condição, como
o indivíduo lida com a relação presente-passado e futuro? Como propor a emancipação de
pessoas, no sentido crítico, solidário e justo diante de uma vivência que as despersonaliza e as
desenraiza de sua sociedade de origem? Como prepará-lo para o mundo do trabalho, levando
em conta sua experiência e perspectivas profissionais, após o cumprimento da pena? Como
um indivíduo em privação de liberdade lida com as contingências de melhorar sua qualidade
de vida?
Esses desafios a serem considerados implicam a procura de referenciais que
instrumentalizem uma prática pedagógica transformadora. Para tanto, toma-se como
referência as concepções de Paulo Freire, de indubitável coerência com os processos de
humanização e emancipação de homens e mulheres em situação de privação de liberdade.
Nesse sentido, a ideia de que a educação deve levar em conta, tanto a vocação
ontológica do ser humano, quanto às condições nas quais ele vive (contexto). As pessoas
criam cultura na medida em que, integrando-se nas condições de seu contexto de vida,
refletem sobre ela e fornecem respostas aos desafios que encontram.
Para realizar a humanização que pressupõe a eliminação da opressão desumanizadora,
é absolutamente necessário transcender as ‘situações limite’, nas quais os seres são reduzidos
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ao estado de coisas. Assim o desenvolvimento do conhecimento está ligado ao processo de
conscientização que é sempre inacabado, contínuo e progressivo desvelamento da realidade.
Toda ação educativa, para ser válida, deve, necessariamente, ser precedida tanto de
uma reflexão sobre o homem, como de uma análise do meio de vida desse homem concreto, a
quem se quer ajudar para que se eduque.
O ser humano deve se tornar sujeito em seu processo educativo; ele não participará da
história, da sociedade, da transformação da realidade, se não tiver condições de tomar
consciência desta realidade e, mais ainda, da sua própria capacidade de transformá-la, por
isso, o objetivo primeiro de toda educação é provocar e criar condições para que se
desenvolva uma atitude de reflexão crítica, comprometida com a ação. O diálogo é a essência
desta educação – educador e educando são, portanto, sujeitos de um processo em que crescem
juntos; a relação professor-aluno é horizontal; o professor deve procurar desmitificar e
questionar, com o aluno, a cultura dominante, valorizando a linguagem e cultura que lhe é
peculiar, criando condições para que cada um deles analise seu contexto e produza cultura,
concretizando um projeto de vida.
A escola nos presídios tem uma enorme responsabilidade na formação de indivíduos
autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, no fortalecimento
da autoestima desses sujeitos, assim como na consciência de seus deveres e direitos,
criando oportunidades para seu reingresso na sociedade” (JULIÃO, 2007, p. 47).

O desafío que se coloca, portanto, é o de realizar uma ação educativa em espaços
prisionais que se caracterize como um instrumento de emancipação humana, capaz de
contribuir com o processo cognitivo, ético e crítico dos indivíduos presos, ressignificando,
assim, uma experiência ancorada no exercício autoritário do poder que, segundo Adorno
(1991), tornam os tutelados pelas prisões seres inabilitados para a retomada de seus direitos
civis em liberdade.
A Educação do detento é por parte (dever) do poder público, ao mesmo tempo uma
precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o
detento. (FOCAULT, 1987, p. 224).

O assunto da educação nas prisões tem crescido em importância e atenção, suscitando
debates e proposições, para garantir sua oferta e para assegurar o reconhecimento de detentos
como sujeitos do direito à educação.
A oferta de educação nas prisões no Estado de São Paulo, entre os anos de 1979 e
2012, esteve sob a responsabilidade da Funap – Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel,
uma Fundação de direito e fins públicos, vinculada à Secretaria da Administração
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Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP), que tem como objetivo “contribuir para a
inclusão social de presos e egressos, desenvolvendo seus potenciais como indivíduos,
cidadãos e profissionais”. Em documento oficial, a Funap declara que seu projeto políticopedagógico tem por objetivo:
[...] assegurar o direito à educação para jovens e adultos presos do sistema prisional
paulista, possibilitando elevação da escolaridade e acesso à aquisição de
conhecimentos, atitudes e valores, por meio de ações formais e não formais de
educação, cultura e formação profissional (FUNAP, 2010, p. 25).

Para tanto, a Fundação recorre a teorias e métodos educacionais e ao seu histórico de
experiências para configurar uma prática pedagógica que tem três pilares de organização: o
monitor preso: é o agente articulador da população prisional e o facilitador, nas salas de aula,
dos processos de construção de saberes no trabalho com os projetos. A formação de
formadores: trata-se do investimento institucional no desenvolvimento das habilidades,
competências e conhecimentos dos educadores do sistema prisional paulista; e o Currículo por
temas e modular: O currículo modular rompe com a seriação ou segmentação do ensino
escolar, permitindo o acesso do aluno à escola a qualquer tempo [...]. Por seu turno, a
organização temática permite a abordagem dos conteúdos disciplinares, a partir da realidade
de vida dos alunos das prisões, dando significado expressivo ao processo de ensinoaprendizagem (FUNAP, 2010, p. 30).
Essa proposta objeto de diversas críticas, desde aquelas menos fundamentadas, que
enxergam apenas uma suposta “política de redução de gastos” (CUNHA, 2010, p. 170).
Quanto a esse “monitor preso”, Goffman (1999) observa que esse configura uma
identidade social específica das relações sociais, observadas nas prisões no estado de São
Paulo, representa uma posição que ao mesmo tempo sintetiza e expande os jogos de disputa e
de negociação entre práticas penais supostamente antagônicas, de modo que é exatamente a
coexistência entre práticas de endurecimento penal e de “reintegração social” que emerge
como característica representacional das prisões de São Paulo.
Mesmo com as determinações da legislação nacional sobre a obrigatoriedade da escola
na prisão, a educação prisional no Brasil ainda está muito aquém do desejado, tendo em vista
que na própria LDB 9394/96, não há um capítulo específico para essa modalidade de ensino
no presídio. É utilizado o art.12, da LDB por analogia, para as escolas no presídio.
A contratação de professores, para as prisões no Estado de São Paulo, é por meio de
credenciamento, nos termos da Resolução Conjunta SE-SAP-2, de 30-12-2016. Todos esses
profissionais passam por entrevistas, por uma Comissão de pessoas composta pelo Supervisor
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da Escola, Diretor da Escola Vinculadora e Diretor Educacional da Penitenciária responsável
pela escola no cárcere. O professor necessita atender ao perfil, não pode ter antecedentes
criminais, para ministrar as aulas na penitenciária. Ao desenvolver a pesquisa e por meio do
convívio com os alunos presos, nota-se que apesar dos profissionais não possuírem muitos
recursos pedagógicos, estes dão muito valor na escola no presídio.
A modalidade de ensino oferecida na escola

é o EJA ( Educação de Jovens e

Adultos). Atualmente, estão matriculados na escola 208 alunos. No Ensino Fundamental,
ciclo I – alfabetização ( 1º ao 5º ano), tem 44 alunos; no Ensino Fundamental, Ciclo II anos
finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano – 95 alunos; e 69 alunos no Ensino Médio, em
dois turnos de funcionamento da escola. No período da manhã, são 119 alunos e 89 alunos no
período da tarde.
Os alunos do encarceramento provisório e os que já foram julgados, são proibidos de
estudarem juntos, portanto na escola há uma divisão dos detentos, entre alunos provisórios e
alunos que já foram julgados. Estudam em períodos diferentes. Do total de pessoas privadas
de liberdade, somente 11% das pessoas encarceradas estudam na Penitenciária de Franca.
Nem é preciso dizer muito. Todos sabem o que ocorre na realidade.
Estabelecimentos prisionais em número reduzido, que não atende à demanda. Celas
superlotadas e espaços físicos exíguos até mesmo para outras necessidades básicas e
muitas vezes fisiológicas. Acomodações, em geral, precárias, mercê da crescente
criminalidade [...] (MARCÃO, 2006, p. 10).

Os alunos que estudam na Penitenciária de Franca foram alocados para o Raio 2, por
ser mais próximo da escola. Há uma rotina diariamente, “levantam”, tomam o café e já são
revistados para adentrarem para as salas de aula. No ano passado, no mês de junho, passamos
na escola para conversar com os professores e observar o andamento das aulas e levamos um
susto ao notar que havia poucos alunos nas salas de aula. Os que foram para a escola nesse dia
estavam vestidos com o uniforme da Penitenciária, calça bege, camiseta branca e chinela de
dedo, sem agasalho.
Os próprios alunos nos disseram que naquele dia de frio, a equipe de segurança que
vigia a entrada da escola na penitenciária, que reveza, e não são as mesmas pessoas todos os
dias, nesse dia a vigia não havia deixado ninguém entrar com blusa de frio. Como estava
muito frio, as parades na penitenciária são geladas por serem de concreto, muitos alunos não
tiveram condições de participar das aulas nesse dia.
Outra situação, presenciada pela pesquisadora, é em relação ao cabelo dos
encarcerados. Tem que ser raspada a cabeça. O aluno que não raspa a cabeça com barbeador,
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é impedido de entrar para a sala de aula. São tantas regras impostas, que se não cumpridas os
alunos privados de liberdade vão parar no “pote”.
Na escola, os professores fazem questão de fazer nos finais de semestres a formatura
dos alunos. A escola vinculadora organiza algumas becas que vão sendo vestidas pelos alunos
durante a formatura. No final do ano de 2017, um aluno da escola não estava presente na
formatura. Indaguei com os alunos, sobre o que teria acontecido com o colega. Falei com eles
que era um dia de festa, de confraternização de mais uma etapa vencida. Fui informada por
eles que o aluno estava no “pote”, que é uma cela solitária, utilizada na penitenciária, em que
o preso fica de castigo, por ter descumprido uma das regras de segurança, ficando impedido
de participar da entrega dos históricos escolares. “[...] o isolamento dos condenados garante
que se possa exercer sobre eles, com o máximo de intensidade, um poder que não será
abalado por nenhuma outra influência; a solidão é a condição primeira da submissão total”
(FOUCAULT, 1991, p. 212).
Na prisão, o poder está em todos e em toda parte. Cada um é observado, de acordo
com o espaço que ocupa, é observado por todos ou por alguns. Na escola da prisão, também
não é diferente. A pessoa privada de liberdade fica o tempo todo em constante estado
consciente de visibilidade, o que confirma a permanência dos efeitos da vigilância, fazendo
com que o poder funcione automaticamente, o que garante as ações disciplinares.
A convivência dos alunos na escola da Penitenciária de Franca é boa, os professores
são tratados com muito respeito. Gostam do que fazem, há flexiblidade na troca de
experiências entre eles. A escola, embora seja uma prisão também, é o momento que a pessoa
privada de liberdade conversa, expõe seus pensamentos, sentimentos e valores. Mostram-se
além de ser prisioneiro.
Na Penitenciária de Franca, a lista de espera por vagas para a escola é realmente
grande, mas para ter direito a vaga recorre-se ao critério de “bom comportamento”, para
decidir quem realmente “deve ganhar a chance” de estudar, isso apareceu na entrevista com os
alunos.

Notamos que o art. 205 da Constituição Federal foi burlado, a educação na

penitenciária deixou de ser direito e passou a ser concessão.
A educação no sistema penitenciário não pode ser vista sob a ótica de privilégio,
benefício ou recompensa oferecida às pessoas privadas de liberdade, em troca de um
comportamento exemplar. Educação é direito previsto na legislação brasileira. A pena de
prisão é definida como sendo um recolhimento temporário suficiente ao preparo do indivíduo
ao convívio social e não implica a perda de todos os direitos.
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Existe a tensão no cotidiano da penitenciária entre estudar-trabalhar. Conforme as
análises de Wacquant (2008), a penalidade neoliberal faz com que a prisão seja um campo
que tem atraído os interesses privados por contar com a exploração do trabalho precário, e
sendo assim, torna-se quase impossível estudar e trabalhar. Ou se estuda, ou se trabalha já que
as empresas que disponibilizam seus “serviços” aos presos e que são vistas como as “grandes
salvadoras”, por ocuparem as mentes imorais impõem seus horários de funcionamento e estes,
obviamente, não levam em conta o horário de funcionamento da escola. O que pensar de um
Estado que transforma o dinheiro que retira dos cidadãos em serviços públicos, tais como
saúde, educação e defesa, para um Estado penal. Substituindo o Estado social por um Estado
penal e policial, ou seja, um Estado, segundo Wacquant (2008, p. 7), que criminaliza a miséria
e o enclausuramento das categorias marginalizadas tomando o lugar da política social. Ser um
bom governo nos Estados contemporâneos, é inflacionar o cárcere; é mostrar o isolamento
dos que não compõem a boa imagem dos governos para os cidadãos, para as pessoas de bem.
A mão invisível do mercado e o punho de ferro do Estado, combinando-se e
complementando-se, fazem as classes baixas aceitarem o trabalho assalariado
dessocializado e a instabilidade social que ele traz em seu bojo. Com isso, após um
longo eclipse, a prisão retornou ao pelotão de frente das instituições responsáveis
pela manutenção da ordem social” (WACQUANT, 2008, p. 97).

5.1 O Currículo desenvolvido pelos Professores na Penitenciária de Franca - SP

O currículo, em funcionamento dentro da Penitenciária, nos permite analisar as
relações entre disciplinamento e saberes, relações de poder e resistências, frente às práticas
cotidianas escolares e, de certa forma, como o currículo oficial hegemônico, num contexto
marcado pela lógica da segurança, ordem e disciplina que produzem identidades que reforçam
as relações de poder. Há uma disputa cotidiana entre a educação versus segurança, que coloca
em risco o direito humano.
Para compreender o currículo dentro de uma escola no cárcere, é necessário a
compreensão de entendê-lo para além de uma simples “técnica de transmissão” do
conhecimento como mostra as perspectivas tradicionais curriculares, mas pensar no currículo
como “terreno de produção e de política cultural” (MOREIRA; SILVA, 2006, p. 28):
A Educação de Jovens e Adultos (EJA), é quase invisível, nem sempre considerada
importante em espaços de restrição e privação de liberdade, pelas políticas
governamentais. Trata-se de uma política compensatória de educação voltada para
um público heterogêneo, sendo grande parte advinda de processos de exclusão. Ela
atende os excluídos dos excluídos: indígenas, quilombolas, populações do campo,
ciganos, pessoas portadoras de deficiências, pessoas em situação de privação de
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liberdade, catadores de materiais recicláveis, população em situação de rua [...]
(GADOTTI, 2014, p. 21).

Pensar a escola em funcionamento, dentro de uma penitenciária, implica pensar na
lógica própria deste tipo de estabelecimento e pensar num modo diferente de funcionamento
da escola.
No Estado de São Paulo, a educação nas prisões é ordenada pela Resolução SAP nº 2
de 30/12/2016, que orienta sobre a oferta da educação básica a jovens e adultos que se
encontram em situação de privação de liberdade no Sistema Prisional do Estado de São Paulo.
Na presente Resolução, o currículo, é prescrito da seguinte maneira: o atendimento escolar
ofertado pela Secretaria da Educação (SEE), por meio de seus órgãos, Diretorias de Ensino e
escolas, nas classes escolares instaladas no sistema prisional do Estado, desenvolver-se-á por
meio: de organização curricular estruturada em semestres letivos, denominados termos,
observados os mínimos de carga horária e semestres exigidos para cada nível de ensino na
modalidade EJA; de materiais didáticos e paradidáticos disponíveis na rede estadual de
ensino, em consonância com o Currículo do Estado de São Paulo, como referência para o
trabalho pedagógico, e de metodologias de ensino flexíveis que atendam à rotatividade e à
heterogeneidade das trajetórias escolares dos alunos.
O currículo é estruturado por áreas de conhecimento da Base Nacional Comum. As
áreas de conhecimento. No Ensino Fundamental - Anos Iniciais: cursos de duração e
organização livres, com foco na especificidade do processo de alfabetização de adultos;
No Ensino Fundamental – Anos Finais: área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte (em suas diferentes linguagens cênicas,
plásticas, visuais e musicais) e Educação Física; área de Matemática: Matemática; área de
Ciências da Natureza: Ciências, físicas e Biológicas; área de Ciências Humanas: História e
Geografia.
No Ensino Médio: área de Linguagens: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira
Moderna (Inglês ou Espanhol), Arte (em suas diferentes linguagens cênicas, visuais, plásticas
e musicais) e Educação Física; área de Matemática: Matemática; área de Ciências da
Natureza: Física, Química e Biologia; área de Ciências Humanas: História, Geografia,
Filosofia e Sociologia.
A Matriz Curricular para o Ensino Fundamental EJA – Anos Finais, de acordo com a
Resolução SE-SAP-2 de 30/12/2016, na penitenciária, é composta por conteúdos semanais:
Língua Portuguesa, 6 aulas, Arte, 2 aulas, e Educação Física. Sendo que não existem
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professores para essas aulas, por não ter espaços na penitenciária. Essas aulas de Educação
Física, são substituídas por aulas de matemática. São oferecidas semanalmente, 02 aulas de
Ciências Físicas e Biológicas 6 aulas de Matemática; e 3 aulas de História, 03 aulas de
Geografia, e na parte diversificada do currículo, 01 aula de Inglês.
No Ensino Médio EJA, os conteúdos são desenvolvidos, semanalmente também por
áreas do conhecimento: Língua Portuguesa, 4 aulas, Arte, 2 aulas, Educação Física, por falta
de espaço físico, essas aulas são substituídas por aulas de Física ou Inglês. Matemática, são:
4 aulas, Biologia 2 aulas, Física, 2 aula, e Química 1 aula. História, 2 aulas, Geografia 2
aulas, Filosofia, 2 aulas, Sociologia 2 aulas e na parte diversificada do currículo, 1 aula de
Inglês.
A carga horária de um semestre letivo é de 100 (cem) dias de efetivo trabalho escolar,
num total de 400 (quatrocentas) horas, com carga horária semanal de 25 (vinte e cinco) aulas,
de cinquenta minutos cada, distribuídas de segunda a sexta-feira, desenvolvidas na seguinte
conformidade: classes dos anos finais do ensino fundamental, com duração de 4 (quatro)
semestres/termos e as do ensino médio, com duração em 3 (três); classes dos anos iniciais do
ensino fundamental com os mínimos de semestres/termos e respectivas cargas horárias
necessários à finalização do processo de alfabetização e na observância dos resultados que
vierem a ser alcançados pelos alunos.
As classes são constituídas por turmas de alunos agrupados segundo critérios que
levem em conta os segmentos de ensino, o grau de escolaridade dos jovens e adultos, bem
como suas respectivas experiências e interesses, valendo-se, no caso de ausência de
documentação escolar comprobatória da escolaridade do aluno, de instrumentos avaliatórios,
diagnósticos para a devida classificação dos alunos pelos professores, que aferirão os
conhecimentos, as competências e as habilidades já devidamente apropriadas dos
componentes das áreas do conhecimento.
O aluno fará jus: ao histórico escolar, a ser fornecido pela unidade escolar vinculadora,
ao aluno que apresentar rendimento satisfatório no termo frequentado, devidamente
referendado pelo supervisor de ensino da unidade, que legitimará os estudos já realizados,
para prosseguimento do curso.
As classes/turmas de alunos, formadas de acordo com o disposto nesta resolução,
integrarão o quadro de classes da unidade escolar vinculadora, com autorização da respectiva
Diretoria de Ensino, como classes vinculadas a uma escola estadual, na conformidade dos
espaços físicos disponíveis nos estabelecimentos penais e unidades psiquiátricas e
constituídas, no máximo, com: 25 (vinte e cinco) alunos, nos anos iniciais do ensino
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fundamental; 35 (trinta e cinco) alunos, nos anos finais do ensino fundamental e nas séries do
ensino médio.
A falta de documentação pessoal ou escolar, referente ao aluno e/ou a sua trajetória
escolar, não pode caracterizar fator impeditivo para efetivação da matrícula, devendo o
professor e a escola vinculadora valer-se de mecanismos de classificação ou reclassificação
para avaliação e definição do termo e segmento do ensino em que o aluno poderá continuar
seus estudos.
Para entender o currículo na penitenciária, é requerida uma lente metodológica que
deve ampliar as relações de “neutralidade”, quando selecionamos o conhecimento. Envolve
“seleção” de quem? Para quem esse conhecimento será oferecido? Por que oferecer esses
conhecimentos e não outros conhecimentos? A opção de um currículo para a Educação de
Jovens e Adultos para as pessoas privadas de liberdade, pode se configurar em mais uma das
formas disciplinadoras do papel social da escola para uma população que sofreu exclusão
social “entre” e “intramuros” da escola.
A implementação das Diretrizes Nacionais Curriculares para a Educação nas Prisões
no interior da Penitenciária será frutuosa se houver articulação entre a Diretriz proposta e a
“localidade”, por onde as redes de saberes se constituem. Caminhar para expandir o conceito
de currículo abandonando a perspectiva tradicional para a qual, o currículo assume seu caráter
técnico, mecânico e nada mais é garantir formas de organização necessárias ao
enquadramento das massas e de seus corpos dóceis. “É dócil um corpo que pode ser
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT,
2004, p. 118).
Para Santos (2009), pensar um currículo para a escola na prisão, requer a mudança de
paradigma cientificista que predomina na seleção dos conhecimentos, pensando que não há
uma única forma de conhecimento válido. Há diferentes formas de conhecimento, tantas
quantas às práticas sociais que a sustentam. O não reconhecimento destas formas de
conhecimento implica deslegitimar as práticas sociais que as sustentam e, nesse sentido,
promover a exclusão social dos que a promovem.
O Professor, ao entrar na penitenciária diariamente, para exercer a docência, depara-se
com um universo completamente diferente daquele encontrado na realidade social. No interior
da sala de aula, “cela”, revestida por espessas grades esses ministram suas aulas e entram em
contato com diversas realidades de vida.
De acordo com Bittencourt (2008), o ambiente da escola, na prisão, tende a cristalizar
a atuação dos professores, que muitas vezes, despreparados ou sem uma formação

103

complementar que os norteie em sua prática tendem a se alienar juntamente com o sistema, ou
enrijecem sua prática acomodando-se, ou criam possibilidades de atuar de modo criativo e
inovador, diante das limitações políticas, administrativas e de segurança que lhe são impostas
nesse local.
De acordo com Gadotti (1993), os profissionais da educação que trabalham nos
presídios precisam ter características contraditórias, saber lidar com conflitos, com riscos.
Saber de que maneira poderão contribuir com o processo referente à política
de desprisionamento, como a dos direitos e benefícios possíveis de realização no contexto
da instituição prisional.
[...] somente quando o preso sente a presença de alguém que lhe oferece uma
amizade sincera, destas que não exigem compensações ou retorno, é que se inicia o
processo de desalojamento das coisas más armazenadas em seu interior e a verdade
começa a assumir o seu lugar, restaurando, paulatinamente, a autoconfiança,
revitalizando os seus próprios valores. Isso se chama libertação interior”
(OTTOBONI, 1984, p. 93).

Os educadores na Penitenciária de Franca se encaixam no grupo dos professores
inovadores, têm consciência que podem contribuir muito no processo de reinserção social dos
alunos, sabem que lidam com adultos que precisam de uma educação que os levem a refletir e
se restaurar dos estigmas e preconceitos da sociedade.
São profissionais assíduos e conseguem trabalhar com responsabilidade, apesar de
tanta diversidade existente nesse local.
Na penitenciária de Franca, os professores são contratados por perfis, em que são
levados em consideração alguns critérios, como: atuação profissional na penitenciária tem que
condizer com seus valores; precisam estar motivados para esse trabalho; reconhecer sua
identidade profissional; ter condições emocionais, para lidar com as demandas que surgem
durante as aulas, muitas vezes, demandas emocionais, por estarem em um ambiente fechado,
repressivo e hostil, a escola passa ser um espaço para que os alunos se expressem, falem de si,
ouçam novas ideias, ter relações interpessoais menos vigiadas, que valorizam a pessoa,
independentemente do crime cometido; estar ciente que não é qualquer oferta educacional que
poderá trazer benefícios para os alunos, não possuir antecedentes criminais e serem assíduos
na docência.
Os professores acabam sendo ouvidores/conselheiros de questões sociais altamente
polêmicas e emocionalmente “pesadas” para lidar (ONOFRE, 2011). O professor não pode
perder de vista a valorização da dimensão social e afetiva no relacionamento com os alunos,
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uma vez que a riqueza da relação pedagógica se fundamenta, independentemente do espaço
em que a escola esteja inserida, nas ‘formas dialógicas de interação’ (ONOFRE, 2008 p. 26).
É diferenciada a prática docente na Penitenciária de Franca; a confiança que os
detentos projetam na figura do professor, o desafio de lidar com o diferente, conhecer novas
realidades e participar diretamente na reestruturação histórica, social e política da vida dos
alunos privados de liberdade.
Outro fator que dificulta a prática docente, percebido por esta pesquisadora nas
entrevistas, na penitenciária, refere-se à atitude de alguns funcionários Agentes penitenciários,
que acham que “as pessoas privadas de liberdade” não tem necessidade de estudar, não
compreendem e não veem a educação como relevante para as pessoas privadas de liberdade.
Geralmente, não aceitam os professores e muito menos os relacionamentos entre professor e
aluno.
Os docentes da penitenciária de Franca se reúnem coletivamente, semanalmente na
escola vinculadora e no presídio, para estudar e preparar as aulas, no horário de ATPCs, a
maioria estão juntos desde 2011, quando foi criada a escola na penitenciária. Conseguem
trabalhar multidisciplinarmente. Evidenciam que é possível exercitar o diálogo, a produção
coletiva, estudos e troca de experiências, que permitem a construção coletiva de projetos
pedagógicos para a sistematização do trabalho docente.
Apesar de toda precariedade existente, esses profissionais trabalham e conseguem
desenvolver os conteúdos por meio de leitura, poesia, reescrita, pinturas, livros de poesia,
experiências nas áreas das ciências. Uma grande perda curricular, mesmo prescrita nas
políticas públicas da penitenciária, os alunos não têm acesso as aulas de Educação Física. Não
há espaços para a prática de educação Física.
Conforme Julião (2007), no caso da escola, apesar dos profissionais da educação,
acreditarem que ela tenha um papel de grande importância, da forma como está sendo
executada, pouco tem contribuído para inserção social das pessoas privadas de liberdade, pelo
fato de não se tratar de um espaço autônomo e independente da organização carcerária. O
Sistema Prisional brasileiro convive, desde há muito, com graves deficiências de ordem
estrutural, tais como: superlotação e precariedade das Unidades Prisionais; desrespeito aos
direitos básicos das pessoas privadas de liberdade; desqualificação da maioria dos
profissionais; pouco reconhecimento social e baixos salários tanto dos professores como de
outros profissionais que atuam nos presídios. “A prática da liberdade só encontrará adequada
expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrirse e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica” (FIORI, 1992, p. 52).
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O sistema penitenciário necessita de uma educação que se preocupe em desenvolver a
capacidade crítica e criadora do educando, capaz de alertá-lo para as possibilidades de
escolhas e a importância dessas escolhas para a sua vida e consequentemente a do seu grupo
social. Instrumentalizando-o para que ele mude a sua história e a história do mundo. Sobre
isso, Gadotti (1999, p. 62) diz que “Educar é libertar [...] dentro da prisão, a palavra e o
diálogo continuam sendo a principal chave. A única força que move um preso é a liberdade;
ela é a grande força de pensar”.
Embora as classes sejam heterogêneas, com a presença de jovens e adultos, com
diversos crimes e penas, primários e reincidentes, analfabetos e alfabetizados, com alunos que
pararam de estudar recentemente e outros que pararam há anos e os que nunca foram na
escola. Na prisão, também há o problema de frequência às salas de aula, a rotatividade é
grande e a desistência da escola é problema grave.
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6 DISCUSSÃO DOS DADOS

De acordo com Minayo (2004), o referencial metodológico escolhido deve levar o
pesquisador a colher informações necessárias e importantes sobre o objeto para que os
objetivos do trabalho sejam alcançados. Segundo a autora, o objeto de pesquisa nas ciências
sociais é histórico, ele existe no tempo presente, mas é marcado pelo passado e projetado para
o futuro.
Na pesquisa qualitativa, conforme Ludke e André (1986), o ambiente é natural como
sua fonte de dados e o pesquisador é o instrumento, tendo como foco principal o processo e
não o produto.
Apesar do caráter qualitativo que envolve este método ou estratégia de pesquisa –
De acordo, com Godoy (1995), destaca-se a possibilidade de utilização de dados quantitativos
para sua realização. Portanto, essa utilização se dá em menor escala e com técnicas estatísticas
menos sofisticadas, o que implica numa lacuna salientada pelos críticos, que apesar de
enfatizarem certas desvantagens e limitações deste método, não fazem por desmerecê-lo, pelo
contrário, os pontos positivos o tornam ainda mais relevante.
Na pesquisa de campo, buscou-se situar os relatos (falas dos atores), comparar entre as
categorias analíticas, escolhidas pela pesquisadora, e mesmo aquelas registradas nos
documentos relacionados, pois retratam parte das maneiras nas quais a verdade é ou foi
produzida, optou-se por um questionário semiestruturado com perguntas abertas. Os atores da
pesquisa tiveram a liberdade de responder ao questionário, de acordo com suas concepções,
mas não totalmente livre para não fugirem dos temas, e para que a pesquisadora não perdesse
o foco, sem desconsiderar Minayo (2004 p.108), quando afirma que com o questionário
semiestruturado, o sujeito da pesquisa “[...] tem a possibilidade de discorrer o tema proposto,
sem respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador.”
A população escolhida pela pesquisadora, para responder ao questionário
semiestruturado, foram alunos do Ensino Médio-EJA, o Diretor da Instituição, o Professor
Coordenador, Professores dos alunos, e o Agente Penitenciário, responsável pelo ambiente
escolar. No questionário existiam perguntas sobre o cotidiano da Penitenciária. Todos
responderam ao mesmo questionário, pensando-se como diferentes atores veem o cotidiano da
Penitenciária.
As dezessete (17) perguntas dos questionários foram propostas e analisadas pela
pesquisadora e agrupadas em quatro (4) categorias, assim divididas: 1. levantar dados sobre o
quotidiano da escola no presídio e sua importância na vida dos alunos privados de liberdade;
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2. sobre o currículo desenvolvido pelos professores na escola; 3. como os sujeitos envolvidos
desse processo educacional veem a escola na prisão; 4. que expectativas esses alunos possuem
ao saírem da prisão.

6.1 Como os Gestores e o Agente Penitenciário veem a escola na Penitenciária

Em relação à primeira categoria, sobre o quotidiano da escola, nas respostas dos
Gestores, o que ficou evidente é que os alunos vão para escola para: “ocupar o tempo ocioso”.
“Se preparar para oportunidades futuras, da qual não teve oportunidades”. “Serem inseridos
no mercado de trabalho”. Para o Agente Penitenciário, para alguns aluno, seria “para escrever
cartas para familiares”. “Já para outros o motivo dos estudos seria “melhorar de vida”,
“fazerem uma faculdade”. “Disseram que o acesso é permitido a todos que querem estudar,
“obedecendo à quantidade de alunos por sala”. “Veem a escola como uma oportunidade de
resgatar valores e preparar para o futuro, lugar de novos desafios”. Para que quando sair do
cárcere, “dar continuidade ao resgate de sua cidadania”, “completar a escolalridade”.
O Agente Penitenciário argumentou que a escola poderia ser melhor, pois não há
investimento suficiente para que o aluno possa ter um ensino com mais qualidade. Que a
escola deveria funcionar como uma escola comum; “com mais tempo de aula”. “Com
merenda reforçada, para que os alunos sintam estimulados e valorizados, “apesar de sua
condição de encarcerados”.
Os Gestores escreveram que a escola formal no presídio deveria ser complementada
com mais cursos profissionalizantes. Existem cursos na penitenciária, mas são poucos.
Quanto ao relacionamento interpessoal, disseram ser muito bom, entre os sujeitos
envolvidos no processo educacional, há respeito, cordialidade os professores tratam os alunos
com humanidade, “sem desavenças e desordem”.
Segundo o Agente Penitenciário, algumas dificuldades são notadas por parte de alguns
funcionários do presídio (segurança), que não tratam os alunos presos com humanidade,
dificultando o máximo a ida desses alunos para escola. “Não há atividades escolares fora do
espaço escolar”. A Educação Física, embora seja componente curricular obrigatório da Matriz
Curricular, não é ministrada na Penitenciária, por falta de espaço. Essas aulas são acrescidas
por aulas de matemática no currículo.
Os Gestores avaliam que a escola na prisão é importante, mas que poderia ser melhor,
mas que nos moldes que foi contruída a penitenciária, fazem o que podem dentro dos recursos
disponíveis.
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O Agente Penitenciário escreveu que “deveria ter mais trabalho para que eles se
sustentassem”, “mais atividades escolares”. “Parece que há por parte do governo interesse de
não melhorar essa situação”.
O dia-a-dia no presídio, os gestores disseram que às 07 horas inicia-se o banho de sol,
quando todos os detentos que querem ficar de fora da cela saem, inclusive os alunos da escola
e os que vão trabalhar. Às 11 horas, retornam às celas para que seja distribuídas as refeições.
Às 13 horas, vão novamente para o banho de sol retornando as celas às 16 horas quando as
refeições do jantar são servidas. O Agente Penitenciário, além do que disseram os gestores,
diz que a “alimentação é de segunda”. Que a convivência com as pessoas privadas de
liberdade “tem uma ética, ditada pelas facções e são cobrados quando deixam de cumpri-las”.
“Que antes de adentrarem para a escola são revistados, para entrarem para a escola e também
na saída da sala de aula ao término do período das aulas”. Disseram que as aulas têm ocorrido
de forma natural e gradativa. Que deveria ter mais aulas de teatro, canto, poesias, pois
proporcionaria uma maior integração entre eles e colocariam para fora toda a ansiedade que o
local provoca.
Para os professores, os alunos procuram a escola, “para aprender a ler e escrever”.
“Ter mais privacidade e autonomia na hora de ler e escrever cartas para suas família”. “Para
escrever cartas para juízes e promotores”. “Outros procuram a escola para remissão de pena”.
“Para recuperar o tempo perdido”. “Para conseguir um emprego, quando sairem da
penitenciária”, e voltar para o convívio social com mais conhecimentos.
“Disseram que a escola é aberta para todos que querem estudar”. “Que sabem existem
critérios pré-estabelecidos pela instituição que não são de conhecimento dos professores”.
“Quem faz essas inscrições são os agentes indicados pelo Diretor de Educação da
Penitenciária”, que repassam essas matrículas dos aluno para a escola vinculadora”.
“Escutaram da boca dos alunos, que o acesso à escola, são para alguns raios”, pois não há
vagas para todos”, “que nas salas de aula, os alunos respeitam uns aos outros”. “Que para
estudar depende também do comportamento dentro da penitenciária. Os que respeitam mais
os Agentes Penitenciários, que têm bom comportamento, são mais “higiênicos”, “barba
raspada”, e “cabelos baixos”, são dadas as oportunidades de matricular na escola e mudarem
de raio. Quando são matriculados na escola e abandonam os estudos mudam novamente de
raio. “Veem a escola na penitenciária como um avanço, pois possibilita resgatar o tempo
perdido, isso é percebido logo nos primeiros dias que o aluno frequenta a escola”. “Chegam
na escola “fora do contexto psicossocial e intelectual, conforme vai se adaptando na escola,
vão voltando para o convívio social, avançando em suas opiniões, relexões e conhecimentos”.
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“Os alunos privados de liberdade têm possibilidades de melhorar o autoconhecimento,
recuperar “a dignidade perdida através de atitudes mais bem pensadas”.

6.2 O que os professores responderam sobre a escola na Penitenciária

Os professores, que desempenham a docência na penitenciária, estão juntos há oito
anos. “O que facilita a integração entre nós”. “A escola está organizada, possui recursos
didáticos e tecnológicos”. “Acham que ainda precisa de investimento, porém não é por falta
de empenho do Diretor da Escola Mantenedora e nem do Diretor da Penitenciária”. “Mas o
que mais atrapalha a escola são as regras de segurança muito severas sobre as quais não há
flexiblização” na convivência com os alunos.

“Sentem-se respeitados”e acolhidos pelos

alunos. “E todas as atividades educativas acontecem na escola da penitenciária, como: Roda
de leitura, Projetos, Teatros, Cinema vai a escola, exposições, releitura de obras de arte, fatos
históricos, saúde, prevenção e poesias. Em 2017 houve o lançamento do Livro de poesias,
“Alem do Cárcere”, pelos alunos privados de liberdade.
As Grades
Lembranças que jamais serão esquecidas, de uma fase perdida:
a que você fica atrás das grades, quem passou por estas grades, sabe o que é
sofrimento!
A distância e a ausência, de nossos entes amados, gera a nossa solidão, em buracos
perfurados!
Quem inventou as grades, não sabia o que era sofrimento!
As grades até poderão prender o meu corpo, mas jamais prenderá os meus sonhos!
A esperança da minha liberdade! Para minha vida conqusitar! E o meu progresso
chegar!
(Poesia escrita por um aluno do Ensino Médio)

Quanto aos conteúdos trabalhados, disseram que “têm sido importante para a
aprendizagem dos alunos, tanto individual como coletivamente”. “Os alunos são de diferentes
localidades e diferentes classes sociais e intelectuais, há uma grande diversidade de pessoas e
niveis aprendizagens, o que dificulta um pouco nos primeiros dias de aula, porque alguns
alunos chegam com uma bagagem grande de conhecimentos”. “O material didático utilizado é
do EJA (Educação de Jovens e Adultos), é “infantilizado” para a grande maioria dos alunos.
Percebem isso num bate papo em sala de aula entre os professores e os alunos, o que torna a
responsabilidade do professor ainda maior em preparar as aulas de maneira diferenciada,
interdisciplinar. “O desenvolvimento das aulas acontece de forma muito dinâmica, pois todos
os dias acontecem fatos novos, pois os alunos se encontram privados de liberdade, em
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estágios diferentes, devido a fatores externos à escola, em decisões sobre seus processos, ou
que entram em conflitos diariamente na celas onde estão, refletindo nas aulas”. “Alguns
cometem faltas disciplinares e vão para celas isoladas (potes), e ficam por 30 dias nessas
celas”, sem poderem frequentar a escola. “A formação de grupos de estudos é prejudicada, na
apresentação do teatro, na apresentação de poesias, debates e pesquisas”. “Outros alunos do
dia para noite, são colocados em regime semiaberto, nessa penitenciária não comporta esse
tipo de cumprimento de pena, são transferidos para outros lugares”; “há grande rotatividade
de alunos”. “Não acontecem atividades pedagógicas para os alunos fora da sala de aula”.
Existem regras específicas de segurança, não é permitida levar os materiais escolares a outros
lugares, a justificativa das regras da penitenciária é “o que pode causar risco a segurança
geral de todos”. Todo o material distribuído aos alunos durante a aula, “devem ser conferidos
pelos professores ao final do período”. “Alguns materiais pedagógicos são proibidos aos
professores levarem para as salas de aula”. “Na falta de um lápis, uma borracha, só saem da
escola quando os objetos aparecerem”.
“O nosso dia escolar de professor no presídio, tem início às 8h, de forma “truculenta”.
Passamos por revistas pessoais diárias, dectores de metais”. Ao chegarem na penitenciária,
aguardam a chegada do Agente Penitenciário responsável pela escola buscá-los na portaria de
entrada do presídio”. “Passam por onze (11) grades até chegarem nas salas de aula”.
“Em dia de fiscalização nas celas, conhecida como “bate cela”. Os "bate celas" são as
operações frequentes e necessárias de fiscalização, para manterem a segurança na
penitenciária. Neste dia as aulas não acontecem no presídio, os professores não são avisados
com atencedência, chegam para ministrar aulas e voltam para a escola vinculadora para
cumprirem seus horários e aproveitam para prepararem as aulas”. “Participam de atividades
de formação semanalmente nas ATPCs da escola vinculadora”. “Disseram que alguns alunos
também faltam às aulas por intransigência de alguns funcionários da área de segurança, que o
ameaçam a tirarem as blusas de frio em dia de muito frio, não usar meias, e outras
provocações. E se desrespeitar essas regras vão parar no “pote” por trinta dias”. “Alguns
desistem da escola por medo”.
“No entanto, reconhecem os professores e avaliam que a escola na penitenciária é
positivo, tanto para os alunos como para os professores”. “Reconhecem o bem que faz o
estudo na vida dos indivíduos, percebem claramente que a escola proporciona a reflexão que
há outro caminho a trilhar, além da cela da penitenciária”. Para os professores, há uma
aprendizagem significativa de vida pessoal e coletiva em trabalhar com a grande diversidade
apresentada, dentro de um ambiente hostil, planejado para corrigir desvios de condutas.
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“Pensam que o aluno precisa adquirir conhecimento, para que tenham de volta a sua cidadania
e a sua dignidade, com nova perpesctiva de vida, aprofundando nos estudos, prestando
concursos, fazendo curso universitário”. Para que isso ocorra, fazem um trabalho de
acolhimento, com dinâmicas, com ações incentivadoras e interdisciplinar.
Os docentes possuem expectativas em relação a esses alunos privados de liberdade.
Acreditam que respeitando as condições em que os alunos se encontram, levando os alunos a
estudarem, refletirem terão uma melhoria na vida pessoal, familiar, e terão mais chances de
concorrer no mercado de trabalho.

6.3 O olhar dos alunos sobre a escola na Penitenciária

Quanto às respostas dos alunos privados de liberdade que frequentam regularmente a
escola e que responderam ao questionário, disseram que: “gostam de estudar”. “Disseram que
os motivos que levam a estudar, é: sair um pouco do “foco da cadeia”. “Ter remissão da
pena”. “Sair da prisão com uma cabeça melhor”. “Tentar melhorar a vida para não voltar a ser
preso”. “Sair da rotina”, “a semana passa mais rápido”. “Mudar de raio na penitenciária”.
“Por meio da escola, você tem um pouco de contato com o mundo lá de fora”. “Recuperar o
tempo perdido”. “Aprimorar conhecimentos”. “Oportunidade de concluir a escolaridade e
fazer faculdade”. “Afastar de certos presos que tem a mentalidade do crime”. “Mandar pipa”
para o Diretor do presídio, solicitando alguns benefícios”. “Qualificar, para ter um salário
digno e viver mais tranquilo sem precisar voltar nesse lugar sofrido”. “Matar o tempo”.
“Acordar desse pesadelo”. Alguns veem a escola “como uma forma que o sistema tem de
maquiar, achando que preso tem chance de reabilitar”. “Transformação na vida quando sair da
prisão”. “Sair com estudo acabado”. “Mostrar para a família que quer mudar de verdade”.
“Arrumar um emprego melhor”.
Apontam como problemas na escola a questão da segurança. “Não nos deixa entrar de
blusa de frio”, “pode estar frio que temos que usar chinela”.
“A cabeça tem que estar raspada, e a barba feita, para poderem adentrar a escola”.
“A convivência com os companheiros presos é boa, nos respeitamos, para tirar da
cadeia o melhor”. “Mas quando os Agentes de Segurança não vão com a cara do preso, na
radial, longo corredor entre os raios, fazem perguntas de forma arrogante ou provocando, se
você fala olhando para eles é pior, a cabeça tem que estar baixa e olhando para a parede, e
respondendo “sim senhor”, “não senhor”.

“Quando cheguei aqui, me esqueci de pedir

licença, o agente me perguntou para passar em um dos portões (grandes grades), levei um
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“tapão” no peito e o agente me disse você não ouviu? “Pede licença, eu o falei, licença
senhor”, “por pouco não fui agredido novamente”.
Quanto aos critérios para ter acesso à escola, disseram alguns: “Olha a escola é aberta
sim, para quem quer estudar. “Mas no raio 7 de onde eu venho, muitas pessoas queriam vir
para a escola, vieram somente 2 pessoas, não sei qual o motivo, porque não foram chamados,
os critérios eu creio que seja por falta de vagas na penitenciária”. É grande a lotação no raio 2,
dos estudantes, um raio só para abrigar todos os alunos estudantes da penitenciária”.
Declaram que muitos desistem da escola por ter que passar por humilhação e opressão
de passar por revistas todos os dias, tendo que tirar a roupa, “ficando pelado e agachar”, antes
de entrarem e saírem para a escola.
Disseram que o atendimento de saúde no presídio é péssimo, que têm alunos que
quando estão doentes, vão assim mesmo para a escola, com objetivo de ser ajudado pelo
Agente Penitenciário que cuida da escola, que agiliza esse atendimento médico. “Vejo uma
falta de estrutura por parte da saúde, é muito difícil arrumar um atendimento na enfermaria,
arrumar remédios, é raro”. “Nem se a família trouxer os remédios com receita entram aqui”,
alguns funcionários nos tratam “como lixo”, “abusam do poder”, “sem fazer nada já fui
levado para o castigo”, “já vi gente apanhar, ser agredido, verbalmente, por partes é uma
opressão total”.
Não podem levar o material escolar para a cela; gostariam de levar algum desses
materiais, para estudarem; dizem que os conteúdos trabalhados pelos professores, são bem
entendidos por todos, fazem refletirem sobre o conhecimento e sobre a vida.
“Já faz 10 meses que me encontro nesse lugar, fui preso por um crime que não cometi,
porém não fui julgado”.
Avaliam que o relacionamento que há entre os professores e alunos, e entre o Agente
Penitenciário, é ótimo; sentem “respeitados” na escola, são atenciosos.
Não tem convivência com o Gestor do Presídio, e o Diretor de Educação.
Acham que a escola deveria ter mais materiais, de videoaulas, com materiais
pedagógicos mais modernos e melhores equipamentos.
A “TV da escola estragou e levaram muito tempo para ser consertada”. Os professores
têm dificuldades de entrarem com equipamentos, tipo “notebook” e outros “eletrônicos” que
serviriam para “mostrar de forma rápida e eficiente matérias importantes do dia-a-dia, sem
restrições”.
Em relação à descrição do dia escolar na prisão, disseram que o dia na Penitenciária
começa cedo, levantam por volta das “5h30 da madrugada” “para a serem contados pela
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segurança”. Às 06h40, chega o café na cela até às 07 horas, abre a tranca para os que vão à
escola, e os que não estudam vão para o banho de sol, às 10h voltam, os que estão no banho
de sol, e às 11h horas “pagam o almoço”. “Às 12h20, nós da escola terminamos a aula”,
“esperamos o Agente que tem dia que demora, faz a revista novamente, voltamos para o raio,
e almoçamos”. “Às 13 horas, abrem as trancas, para quem quiser sair para outro banho de sol,
ficando por quatro horas, e voltamos para cela novamente, “pagam a janta” às 16 horas. Às
18 horas somos contados novamente, e encerra o dia”.
Disseram que “lazer tem sido o jogo de futebol, com uma bola “mucha”, acontece no
espaço do banho de sol”. Caminham no corredor onde acontece o banho de sol; “lazer aqui
não existe”. “Nas celas temos muitas conversar boas, e alguns jogos”.
Em relação à alimentação, todos responderam que a comida é “fraca”, “ruim” e
“pouca” de “baixa qualidade”, “sem sal” “e sem tempero” é feita pelos companheiros
privados de liberdade. “Preso que não recebe as visitas de familiares, “que trazem o jumbo”
não tem nada de diferente para comer”. “Tem dias que a comida é tão ruim, que só beliscamos
porque não desce”. “Às vezes, o arroz vem sem cozinhar direito”; “o feijão vem com
pedrinhas” e “pouca mistura”. Tem dia que a “comida com gosto de azedo”. “Ainda bem que
alguns tem a família que trazem algumas bolachinhas, e balas”. “Na marmita vem meia
caneca de arroz, e meia de feijão”. “A alimentação não é muito boa, mas não chega a ser das
horríveis, muitas vezes, os presos que trabalham na cozinha não têm o mínimo de noção sobre
cozinhar e fazer a comida para a penitenciária inteira, é raro ter fruta e quando vem é só
banana e ainda por cima podre”.
Em relação ao repouso, disseram que: “o que a “casa paga para o detento é um colchão
velho, se isso se pode dar o nome de colchão”, porque é um pedaço de espuma, lençol velho,
e um pedaço de manta”.
“A superlotação é o pior de tudo, cada cela foi projetada para 12 presos, em muitos
raios as celas chegam a ter 30, o colchão é fino de um material que abriga muitos ácaros e
fungos”. “O repouso é ruim, são doze camas chamadas de “burra”. Como a quantidade de
presos ultrapassa essa quantidade os que não têm a burra dormem no chão”. “Tenho por mim
que é muito cedo a hora que eles fazem a última contagem, depois não conseguimos dormir, o
sono do preso é leve e um pouco perturbado é difícil descansar de verdade nesse lugar”. “O
repouso para quem tem “burra” até que é tranquilo, mas para quem não tem, tá no chão é
muito sofrimento, a pessoa não pode nem mexer que está em cima do companheiro”. “Isso
bate de frente com a quantidade de presos por cela, como anda o sistema carcerário lotado, é
muito difícil um repouso tranquilo”.
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6.4. Reflexões sobre as vozes dos atores da Pesquisa

No sistema prisional, o estado de subordinação a que são submetidos às pessoas
privadas de liberdade, à direção do estabelecimento, aos guardas, aos regulamentos, às regras,
aos horários, às ordens e contraordens, e revistas é total. Não existe a mínima possibilidade de
escolha ou opção por parte do preso. A obediência ao comando e ao corpo burocrático não
permite, ao interno, manifestar sua opinião, externar sua vontade ou interesse. Como
consequência desta característica de cerceamento, percebe uma grande apatia ou frustração
indizível.
O automatismo coercitivo a que são submetidos todos os indivíduos privados de
liberdade retira-lhes completamente a iniciativa e até os desejos mais reservados, a ponto de
apresentarem-se hesitantes entre o fazer e o não fazer, com o próprio senso de autodeterminação alterado, aguardando que outros tomem decisões por eles.
Esta situação causa total prejuízo aos indivíduos privados de liberdade, pois
enfraquece a personalidade, ao serem tolhidos de todo e qualquer poder de decisão. Como
consequência, ao cumprir a pena, retornam a sua vida livres completamente confusos e até
alienados.
Essa característica é agravada pela perda absoluta do direito de intimidade, porque
mesmo que a pessoa privada de liberdade tenha direito ao “cubículo”, como podemos assim
chamar a cela, está sempre sujeito a revistas em qualquer horário do dia. Pode ser acordado a
qualquer hora, pelos guardas para procederem a revistas em seus pertences, em sua cama.
Enfim, tudo é revistado.
Maeyer (2006) diz que a prisão é por si só um espaço não-educativo, uma vez que é
considerado bom interno aquele que respeita as regras e as decisões. Se o indivíduo deixa de
tomar decisões corriqueiras sobre seu dia-a-dia, como se pode esperar que, em liberdade, seja
capaz de lidar com os aspectos da vida diária?
É o necessário redimensionamento de discursos que colocam a educação nas prisões
como tratamento para (re) socializar e (re) inserir, como disseram algumas vozes dos gestores
nesta pesquisa. É um pensamento muito simplório, no dizer de Scarfò (2006), esta é uma
dimensão linear de causa e de efeito que se dá ao processo educativo, tornando- o tão somente
responsável, por meio dos estudos, pela reintegração do sujeito privado de liberdade à
sociedade. Há que se tomar a educação como um processo, criando condições para que esse
sujeito seja protagonista de sua história, que tenha voz própria, que tenha visão crítica da
realidade onde está inserido, transformando a sua realidade – a passada, a presente, a futura.
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É, uma dupla privação: O confinamento na instituição e o confinamento dentro da
instituição. Estar privado de liberdade implica como diz Goffmann (196, p. 16) “numa morte
civil, perdendo o detento uma série de direitos que lhes são garantidos pelas leis do país e
ainda significa que perdeu o direito de ser considerado membro confiável da sociedade”.
Nesse espaço de privação de liberdade, encontram-se duas lógicas opostas sobre o que
significa o processo de reabilitação, que é princípio fundamental da educação, que é, por
essência, transformador, e a cultura da prisão, marcada pela repressão, ordem e disciplina, que
visa adaptar o sujeito ao cárcere. Existe, portanto, um paradoxo, existindo a necessidade da
compatibilização da lógica da segurança com a lógica da educação,

em um foco de

convergência, com o objetivo comum de oferecer processos educativos (quer de maneira
escolar ou não escolar) que envolvam essas pessoas privadas de liberdade, em atividades que
melhorem sua qualidade de vida, criando condições para que a experiência educativa lhe traga
resultados úteis (trabalho, conhecimento, compreensão, atitudes sociais e comportamentais
desejáveis) que durem e permitam acesso ao mercado de trabalho e continuidade nos estudos
quando em liberdade, (re)integrando-o verdadeiramente à sociedade, com um projeto de vida
adequado à convivência social (ONOFRE, 2010).
Conforme explicita o Parecer CNE/CEB nº 2/2010 (p. 14):
Os privados de liberdade, embora tenham seu direito de ir e vir suspenso por tempo
determinado têm garantidos por lei, seus demais direitos, e a educação é um deles:
Compreendendo a educação como um dos únicos processos capazes de transformar
o potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades e o educar
como ato de criar espaços para que o educando, situado organicamente no mundo,
empreenda a construção do seu ser em termos individuais e sociais, o espaço
carcerário deve ser entendido como um espaço educativo, ambiente socioeducativo.
Assim sendo, todos que atuam nestas unidades – dirigentes, técnicos e agentes – são
educadores e devem estar orientados nessa condição. Todos os recursos e esforços
devem convergir, com objetividade e celeridade, para o trabalho educativo.

Estudos sobre a Educação nas prisões, como apresentado por diversos autores, como:
Onofre (2002, 2011), Julião (2009), Penna (2003), Leme (2002), entre outros, destacam que a
educação na prisão, assim como as demais práticas sociais, é geradora de interações entre os
sujeitos, contribui

para

situações de vida com melhor qualidade, enraíza, recompõe

identidades, valoriza culturas marginalizadas, promove redes afetivas e permite a
(re)conquistar a cidadania. Inserida em um espaço repressivo, ela potencializa processos
educativos para além da educação escolar, evidenciando-se a figura dos educadores como
atores importantes na construção de espaços onde o aprisionado pode (re)significar o mundo
como algo dinâmico e inacabado.

116

A educação, em espaços de privação de liberdade, é complexa. Scarfó (2006) e
Maeyer (2006) destacam que, pensar a educação em espaços de privação de liberdade,
demandam a elaboração e a implementação de políticas públicas que permitam construir
programas e possibilidades, que vão para além da escolarização formal (nem sempre de
qualidade) e que visem à formação para o trabalho como condição de melhoria de vida, em
seu presente e em seu futuro. Uma segunda tarefa identificada e que demanda atenção é
perguntar: quem é o sujeito da ação educativa? Educação para quem? Conforme Scarfó
(2007), a maioria dos indivíduos privados de liberdade provém de classes sociais
empobrecidas, com baixo nível de instrução e desvantajoso acesso ao mercado de trabalho –
podendo-se afirmar, que as fragilidades, são decorrentes por não terem sido atendidas suas
necessidades básicas. A trajetória de vida dos sujeitos privados de liberdade é semelhante à de
pessoas que sofrem exclusão social e econômica e com o aprisionamento, traduz-se em
consequências físicas e de impacto em sua subjetividade.
A privação de liberdade – através das condições emocionais, contextuais, históricas e
pessoais faz com que o indivíduo perca a voz em todos os sentidos, ele é silenciado, em sua
identidade, não diz o que pensa, sente, vê e escuta. Deixa de dialogar, de resolver conflitos,
passa a viver em clima de desconfiança, de egocentrismo e de agressividade. Há necessidade
de não perder de vista ao analisar quem é o sujeito da ação educativa, os efeitos nele
promovidos pelas técnicas punitivas da prisão, uma vez que nesse espaço, os tempos e as
atividades são programadas, com rigor segundo regras orientadas para realizar o fim oficial da
instituição. Uma vez que o contexto prisional se revela singular, mas, ao mesmo tempo, igual
a outros espaços educativos. Nele, cruzam-se e entrecruzam-se visões de mundo, de educação,
de cultura, presentes na sociedade como um todo, adquirindo perspectivas peculiares da
sociedade dos cativos (SYKES, 1999).
Conhecer o cotidiano, as rotinas e as relações de poder a que estão subjugados nessa
sociedade e identificar os efeitos da cultura prisional sobre todos aqueles que transitam no
ambiente prisional se constitui ponto de partida para a construção de políticas públicas que se
efetivem com algum sucesso.
O dia-a-dia, no interior das prisões se caracteriza em função de sua natureza punitiva,
diluindo-se a sua perspectiva de instituição preventiva. A estrutura arquitetônica acentua a
repressão, as ameaças, a desumanidade, a falta de privacidade, a depressão, em síntese, o lado
sombrio da mente humana, dominada pelo superego onipotente e severo. Nas celas úmidas e
escuras, repete-se ininterruptamente a voz da condenação, da culpabilidade, da desumanidade.
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Essa arquitetura confirma ao indivíduo, que uma vez condenado, não tendo alternativa
de saídas segundo a lei, ali cumpre sua pena, sem poder sair por sua própria vontade.
Em toda linguagem da prisão, há pelo menos dois interlocutores, a linguagem
arquitetônica das prisões, é um deles que mostra a sociedade global sua identificação, com as
muralhas e os instrumentos de repressão utilizados na arquitetura e no seu aspecto visual. O
outro interlocutor é o grupo são os indivíduos privados de liberdade, emparedados,
ameaçados, que veem o mundo exterior como ambivalente, ambíguo, desejado, invejado e
profundamente castrador, injusto, cruel. Só lhes resta a condição de observar, idealizar e
desejar o que fica além.
Essa arquitetura, aliada aos rituais e técnicas destinadas à manutenção da ordem,
coíbem o acesso aos direitos humanos, garantidos pela legislação e por acordos
internacionais. Nos últimos anos, temos assistido a alguns avanços na América Latina e
especificamente no Brasil, mas temos um longo caminho a percorrer no sentido de integrar e
de articular ações que possam criar efetivamente condições que contribuam para a melhoria
da situação das unidades prisionais, permitindo que cumpram seu papel como instituições
educativas.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tínhamos como objetivos gerais neste estudo, investigar e analisar as políticas
públicas educacionais formuladas para as instituições prisionais no Estado de São Paulo. E
como tem sido a implementação dessas políticas educacionais na penitenciária.
Embora o discurso oficial sobre as escolas na penitenciária seja a efetivação de
práticas de ressocialização, reeducação, se pretenda a humanização do tratamento, incluindose neste contexto a educação escolar, as técnicas adotadas põem à mostra seu lado oposto.
Ressaltamos, por meio das vozes dos atores envolvidos, que, embora digam que a
prisão é um espaço de reeducação e ressocialização do homem privado de liberdade,
conforme, destacado nas “falas” de alguns sujeitos dessa pesquisa, as experiências das
pessoas privadas de liberdade aportada no exercício autoritário do poder e da dominação, ela
acaba por constituir-se, em uma organização cujas relações se socializam na criminalidade
como temos visto nos meios de comunicações.
Os professores e os alunos, participantes da pesquisa, nesse estudo de caso, que se
desenvolveu na Penitenciária de Franca, do interior do estado de São Paulo, evidenciou que a
meta da reabilitação tem permanecido, no nível verbal, é demonstrado por meio das falas dos
atores da pesquisa, que o elemento fundamental da eficácia de seu papel reside no processo de
resgate, da liberdade. E a escola é considerada uma das instituições de juntar o útil ao
agradável, oferecendo as possibilidades de libertar e unir, ao mesmo tempo. Embora o quadro
que se apresenta não seja alentador, dadas as notícias que vinculam todos os dias nas mídias
sociais, as prisões brasileiras são verdadeiras “caixas pretas”, há falta de informações e
transparência, nas organizações penitenciárias, havendo o discurso entre o “discurso oficial” e
o cotidiano perverso, no espaço prisional que dificultam possíveis melhorias. Como a escola
na penitenciária tem muitas semelhanças com o sistema educacional brasileiro, esses
problemas existentes no interior da escola da penitenciária, não são difíceis de serem
resolvidos, desde que se perceba a educação como processo capaz de mudar o entendimento
das pessoas, dando oportunidade para que desenvolvam as competências, capacidade e
habilidades, criando oportunidade para que os alunos, sintam-se situados organicamente no
mundo, reinterpretem a construção do seu ser em termos individuais e sociais, e construam
um novo projeto de vida .
Nesses ambientes prisionais, todos indistintamente, que atuam, profissionalmente,
nesses espaços, independente de funções ou cargos que ocupam, deveriam ser educadores.
Todos os recursos e esforços deveriam ser coletivos, direcionados para o processo educativo.
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Todas penitenciárias, precisam ter o seu Projeto Político-Institucional, que oriente as ações,
defina os recursos e viabilize uma atuação consciente e consistente com o plano individual de
trabalho do interno. Precisamos também de uma legislação humana, capaz de questionar o
modelo de justiça criminal, antiquado, defasado e devastador da condição humana, das
pessoas privadas de liberdade, pronta para ser colocada em prática, para solucionar com
urgência, a falta de vontade política, por parte de órgãos responsáveis.
Durante a pesquisa, fui convidada a participar de vários momentos na penitenciária, de
comemorações de Projetos da Penitenciária, mas um me chamou muito a atenção, “Projeto
Cidadania e Empregabilidade”, que ao iniciar os trabalhos do dia, foi colocado o “Hino da
Secretaria da Administração Penitenciária”, para tocar. Nenhuma das pessoas privadas de
liberdade cantou o hino. O hino em uma de suas estrofes diz:
[...] criaram grandes conceitos ao apenado trouxe, justiça e respeito.
[...] organizando as classes de presos por suas faltas, em casa mais humanas
exprimem seus direitos.
A SAP é a primeira cumpriu função unitária tratando com avanço a questão
presidiária.
E hoje a igualdade, justiça e respeito são sonhos em primário a todos funcionários o
amor que há no trabalho, tão dedicado e pleno, perante a sociedade tem seu valor
supremo.
Refrão: Glória e pujança são teu Norte, tua visão, nos dão sempre alívio e segurança.
Glória e pujança povo forte e varonil do Estado de São Paulo, o espelho do Brasil”.
(oficialização e lançamento, 25/06/2015)

Observei que durante a execução do hino, não cantar seria uma maneira “silenciosa”
de protestar contra as desumanidades praticadas no seu interior.
Os desafios são enormes e de alta complexidade, aprender a lidar com esse sistema
requer entender o processo educacional não como um processo neutro na relação de
dominação e resistência. “A característica fundamental da pedagogia em presídios é a
contradição, é saber lidar com os conflitos, saber trabalhar as contradições à exaustão”
(GADOTTI, 1993, p.143).
Um dos maiores desafios será trabalhar a formação continuada dos educadores que
trabalham nesses locais, fazê-los acreditar que apesar das contradições existe a possibilidade
de trabalhar a emancipação dos sujeitos privados de liberdade e não dominação.
A educação em prisões necessita ser praticada numa dimensão mais conscientizadora,
libertadora e inclusiva, pois a comunidade carcerária sente a falta de participação da
sociedade civil e das universidades públicas na educação penitenciária. Onde anda a
contribuição das universidades públicas no que diz respeito à educação em prisões? Será que
os alunos privados de liberdade, só têm direito ao Ensino Fundamental e Médio? A lei garante
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a todos o direito aos estudos não proibindo a entrada dos presos na universidade. A sociedade
civil é ausente na prisão, principalmente em relação à educação. Portanto, nos perguntamos:
onde está a função social das universidades públicas brasileiras? A nossa experiência de
trabalho, na educação, com esses alunos, mostrou que eles podem continuar com os seus
estudos, incluindo o curso universitário, uma vez que não é proibido por lei. Mas, muitos
alunos privados de liberdade são matriculados na escola da penitenciária, e ficam à beira do
caminho, desistem, às vezes por falta de incentivo do próprio sistema penitenciário e das
políticas públicas da educação em prisões.
Refletir sobre a importância da educação nas prisões é também exigir que se cumpra a
Constituição Federal (artigos 205 e 206), que prevê a educação como direito de todos, uma
vez que a educação dá acesso aos bens culturais, fortalecendo a autoestima das pessoas em
privação de liberdade e oportunizando o seu reingresso à sociedade. O direito à educação da
pessoa privada de liberdade no sistema prisional ainda é visto como, benefício e privilégio,
destoando do que dispõe a lei.
Nesse espaço, a “reabilitação” é contraditória, por um lado o contexto requer a
anulação do ser e não um empreendimento próprio para a sua formação como sujeito, tendo
como princípio central a aceitação da situação, e estando, portanto, as possibilidades de
mudança fora de seu alcance. Por outro lado, a educação almeja a formação dos sujeitos, a
ampliação de sua leitura de mundo, o despertar da criatividade, a participação na construção
do conhecimento e a superação de sua condição atual.
Os profissionais envolvidos no processo de escolarização dos alunos privados de
liberdade precisam conhecer as expectativas dos alunos, o contexto, e as necessidades locais,
a fim de estabelecer objetivos educacionais e linhas de ação mais adequadas aos interesses
específicos das diferentes realidades, proporcionar momentos de aliar a teoria à prática
docente. Freire (1987, p. 24) afirma que a reflexão crítica sobre a prática se torna uma
exigência da relação teoria-prática sem a qual a teoria pode ir virando “blablabá” e a prática,
ativismo.
Para trabalhar no sistema prisional, na educação de adultos, de acordo com Oliveira
(1999), os profissionais necessitam descer do pedestal, despir-se de preconceitos e se colocar
no mesmo plano de aprendizagem, para, numa mútua relação de compartilhamentos, se
desenvolvam como aprendizes, refletindo e tomando consciência das limitações sociais,
culturais e ideológicas da própria profissão de educador.
Um grande desafio a ser enfrentado na penitenciária seria a construção de uma prática
pedagógica consciente no espaço educativo prisional, na elaboração de um Regimento Escolar

121

próprio da Escola na Prisão, um Projeto Pedagógico que pudesse preservar a unidade
filosófica, político-pedagógico estrutural e funcional das práticas de Educação nas Prisões; a
produção de material didático próprio para a educação no sistema penitenciário. Há urgência
de conceber a elaboração de um novo currículo, a partir dos atores do processo educativo nas
prisões, considerando o tempo e o espaço dos sujeitos da EJA inseridos nesse contexto.
Recentemente, a Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, enviou para as
penitenciárias, cadernos do EJA (Educação de Jovens e Adultos), para o Ensino Médio, pois
até agora não havia material na Secretaria de Educação, disponível para trabalhar com os
alunos.
Nesse material enviado, existem atividades para serem trabalhadas fora do contexto
escolar, apresentando em alguns momentos atividades infantilizadas para os alunos privados
de liberdade.
A produção de material didático específico para a educação no sistema prisional,
precisa ser estimulada para complementar a prática pedagógica existente. Que seja incluída a
formação para o mundo do trabalho, entendido com a finalidade de dar autonomia ao sujeito
no desenvolvimento de suas competências profissionais, intelectuais, físicas, culturais e
sociais.
Não há um currículo formal específico capaz de se trabalhar a formação humana,
acadêmica dos encarcerados. O inexpressivo número de pessoas privadas de liberdade que
têm acesso à educação esconde outra realidade ainda mais preocupante: não há, hoje, no país,
uma normativa que regulamente a educação formal em todo sistema prisional, o que dá
margem para a existência de experiências diversas e não padronizadas, dificultando a
certificação, a continuidade dos estudos em casos de transferência e a própria impressão de
que o direito à educação, para as pessoas presas, se restringe apenas à participação em
atividades de educação não formal, como oficinas e projetos.
É inevitável pensar numa forma diferente de currículo para ser desenvolvido nesses
ambientes. É determinado para a escola, somente uma forma de conhecimento verdadeiro.
Elaborar um currículo para o ambiente prisional seria debater sobre o modelo cientificista que
marca hoje a seleção dos conhecimentos. Pensar que não há uma única forma de
conhecimento válido. Haveria de ser um currículo sustentado, em conhecimentos das práticas
sociais, que criarão formas diferentes de conhecimentos. Na construção desse currículo deve
ser perguntado quais são os conhecimentos necessários, para que o aluno possa ser um
cidadão e para que aprenda outros conhecimentos?
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No planejamento desse currículo, seria necessário considerar os conflitos existentes
dentro das penitenciárias, para que a escola possa ser o campo de encontro reflexivo, de forma
a propiciar, pelo menos, modos de convivência, mesmo para sujeitos em processos históricoculturais opostos.
Esse currículo, sustentado, em conhecimentos das práticas sociais, valorizaria a
realidade dos sujeitos, levando-os à reflexão e aproximação entre valores e crenças,
contribuindo com uma postura crítica, facilitando as experiências de vida, pela conversa, pelo
registro escrito dos pensamentos e pelas avaliações da própria vida.
Durante o estudo, notamos que, as expectativas da educação na prisão recaem sobre o
futuro a ser construído com a conquista da liberdade e, nunca, como possibilidade de alterar
as condições de vida presente.
O primeiro ponto é o resgate do sentido da tarefa educativa: compreender o
conhecimento como instrumento de transformação. Resgatar o sentido do conhecimento.
Conhecer para quê? Para poder compreender o mundo em que vivemos, para poder usufruir
dele, mas acima de tudo, para poder transformá-lo.
Nesse processo, o educador precisa se compreender como sujeito de transformação, ter
clareza de que está participando da formação dos novos sujeitos de transformação, porque, se
não acreditamos na possibilidade de transformação da realidade, não daremos conta, de tantas
adversidades.
O princípio fundamental da educação escolar, que é por essência o de transformação,
aponta o tempo-espaço da escola como possibilidade enquanto a cultura prisional,
caracterizada pela repressão, pela ordem e disciplina, visa adaptar o sujeito ao cárcere, aponta
para um tempo espaço que determina mecanicamente as ações dos indivíduos.
Diante de toda essa diversidade existente, na escola do cárcere, os alunos deveriam ser
ouvidos, aproveitando o que cada um traz de suas histórias de vida, para que se sintam
acolhidos e receptivos, à aprendizagem. Isso faz com que o educador reflita sobre seu papel
nesse contexto e sobre o seu trabalho, sua prática, acreditando no que faz, e tendo coragem de
posicionar.
Esses processos de adaptação dos sujeitos ao sistema social do cárcere não são plenos.
Os sujeitos privados de liberdade, uma vez que privados de liberdade encontram e constroem
formas de resistência, e a educação não permanece neutra nesse processo. Os estudos sobre
educação de adultos privados de liberdade têm mostrado possibilidades de se construir à
escola nas prisões, como espaços diferentes das prerrogativas carcerárias.
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Como afirma Freire (1983), não é apenas suficiente saber que é impossível haver
neutralidade na educação, mas é necessário distinguir os diferentes caminhos, uma vez que a
escola é uma instituição que existe num contexto histórico, de uma determinada sociedade e
para que seja compreendida é necessário que se entenda como o poder se constitui na
sociedade e a serviço de quem está atuando.
Ao longo desse estudo, foi nos revelado que, no cotidiano prisional há um discurso
oficial e a vivência nas escolas no dia-a-dia.
Os programas educativos estabelecidos para as prisões devem estar inseridos em uma
política pública de âmbito nacional, não esquecendo a referência básica, a relação entre o
futuro, presente e passado. Sendo que, para o aluno privado de liberdade, essa relação é
fundamental, em qualquer programa educativo que se lhe apresente. É no cotidiano escolar
que se revelam as bases sobre o que é possível, mas não deixa de trazer embutido o passado,
como memória e incorporação de vivências. Sua expectativa de futuro é algo que deve ser
também considerada. A escola, ao oferecer condições para que ele possa conviver, no
presente, com diferentes circunstâncias, sabendo a hora de “mostrar-se” ou “esconder-se”, de
falar ou de calar, de proteger-se para sobreviver.
A sala de aula de qualquer espaço educativo é portadora de várias culturas, várias
cidadanias, de várias entidades, a escola trabalha com esse jogo complexidade de filiações e
pertences.
Mesmo limitado ideológica, social, política e culturalmente, dentro desse contexto
prisional, o professor deveria ter presente que o elemento fundamental de seu papel de
educador reside no processo de resgate da “liberdade”, não só das grades, e a escola é uma das
instituições que cumpre melhor essa tarefa de oferecer possibilidades que libertam e unem, ao
mesmo tempo. Daí a grande responsabilidade de repensar da escola e de outras práticas
educativas que acontecem no interior das prisões.
A Política Pública de Segurança é muito forte dentro da Penitenciária, sendo que a
Política Pública de Educação, embora exista, é suplantada na implementação pela Política de
Segurança.
A política na penitenciária é questão da segurança, mas a própria segurança é questão
de políticas públicas. A maioria das pessoas privadas de liberdade, dessa instituição estão
detidos por tráfico, muitos são dependentes de drogas e não existem políticas públicas de
saúde, para tratamento desses dependentes.
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Entendemos ser obrigação do Estado Brasileiro, garantir o direito à educação às
pessoas privadas de liberdade. Esse direito está previsto nas normas internacionais e na
legislação nacional.
É dever do Estado, combater todas as formas de impunidade de crimes cometidos
contra a sociedade e contra o Estado. Porém, o modelo de punição centrado no confinamento
de seres humanos em unidades prisionais, como resposta, só tem feito crescer os conflitos
sociais e interpessoais decorrentes das desigualdades (econômicas, etnicorraciais, de gênero,
de orientação sexual), e de acesso aos direitos básicos, como a educação, que nas prisões
paulistas e no Brasil, não estão ao alcance de todos. Notamos isso em visita à instituição
estudada, existe no sistema prisional, uma seleção que dita qual preso tem o direito de estudar.
Historicamente, esse cenário tem sido confrontado, a partir de práticas não
sistematizadas, que, em geral, dependem da iniciativa e da vontade de cada direção de
estabelecimento prisional.
Há ausência de aproximação entre as pastas da Educação e da Administração
Penitenciária que viabilizem uma oferta coordenada e com bases conceituais mais precisas.
Ignorando-se com isso: o acúmulo de experiências teóricas e práticas já existentes, no terreno
da Educação de Jovens e Adultos (EJA), cuja modalidade, talvez, em outros moldes, seja
condizente com os desafios pelos quais este público prisional perpassa.
É essencial a reflexão constante sobre a importância que o atendimento educacional na
unidade prisional poderia contribuir para melhoraria das condições de vida dessas pessoas.
A questão do trabalho é uma questão pendente a ser resolvida, existem em média, doze
por cento, da população carcerária brasileira, que desempenham alguma atividade
profissional. Na penitenciária onde foi realizado o estudo a média de trabalhadores privados
de liberdade que trabalham é de dez e meio por cento, abaixo da média nacional.
Há urgência que as práticas educativas da sociedade civil em relação à educação e, em
especial, nas prisões, sejam tratadas na lógica da construção de políticas públicas de
qualidade, em que sejam abordadas as questões das desigualdades social, econômica e
política, das discriminações etnicorraciais e de gênero, observadas junto à população
encarcerada.
Notamos, em visitas às unidades prisionais, que o Estado desenvolve nestes espaços
educação bancária, reproduzindo a dominação, porque é mais rígida e os conteúdos são
predeterminados. Acreditamos que as políticas de educação na prisão não precisam ser
descontextualizadas das pessoas e organizações que apostam em sua transformação. A
qualidade da educação oferecida para as classes populares é a que permite integração com o
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conhecimento produzido pela humanidade, e ajuda-os a exercerem a crítica autônoma frente
ao que veem e vivem. O conhecimento científico não reforça a desigualdade, nem é uma
solução mágica para superação das desigualdades e discriminações.
O desafio está situado em transcender esta realidade [...] a partir de uma filosofia
revolucionária da educação, que tenha em seu bojo uma práxis eminentemente
transformadora, no ensino-aprendizagem. Práxis esta que não reproduza o “status
quo”, mas ao contrário que aponte para a edificação de uma nova humanidade,
passando pela educação” (MARIA, 1996, p. 93).

Nesse sentido, é olhar para a educação como a chave que abre as portas da liberdade.
De acordo com Foucault (1987), a prisão também se fundamenta pelo papel de “aparelho para
transformar os indivíduos”. Quando lemos esta citação de Foucault, percebo a grande
distância entre ela e a realidade. A experiência da pesquisadora trabalho nas prisões só ratifica
este abismo.
Um dos fatos que chamou atenção da pesquisadora, ao visitar as salas de aula, ao
realizar a pesquisa, é que as atividades educacionais para a maioria dos alunos privados de
liberdade eram praticadas como obrigações ou como forma de obter algum benefício jurídico:
como a redução de pena; notamos que não há prazer na sua execução, tanto por parte de
alguns alunos como por parte dos gestores.
Ao voltar o nosso olhar para as prisões, vemos o resultado de vários anos de
desmando, autoritarismo, desigualdades sociais, corrupção, impunidade, descaso com a
educação, com problemas e políticas de saúde tratadas, por meio de políticas de segurança
pública.
Mas talvez devamos inverter o problema e nos perguntar para que serve o fracasso
da prisão; qual é a utilidade desses diversos fenômenos que a crítica,
continuadamente, denuncia: manutenção da delinquência, indução em reincidência,
transformação do infrator ocasional em delinquência. Talvez devamos procurar o
que se esconde sobre o cinismo da instituição penal que, depois de ter feito os
condenados a pagar sua pena, continua a segui-los através de toda uma série de
marcações [...] (Foucault, 2008, p. 226).

Orientar e esclarecer os sujeitos envolvidos nesse processo prisional é primordial, para
que vejam a importância da educação como ferramenta de mudanças profundas, a partir das
quais possamos olhar e achar caminhos por meio da reflexão e do diálogo.
Os conflitos no Sistema Penitenciário brasileiro é tratado e Falência do Sistema
Penitenciário Brasileiro normalmente é tratada pelo ângulo exclusivamente da Segurança
Pública e não na ótica de um problema social.
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Como educar para os direitos humanos, num espaço marcado de colocar em prática o a
concorrência entre os dois campos “educação versus segurança” que são alvo de violações no
cotidiano prisional?
Di Perro (2001) diz que há uma ambiguidade entre a sociedade civil e Estado quanto à
concepção, implementação, gestão e execução de ações públicas e que essa relação deve ser
analisada sob dois diferentes aspectos. De um lado, a ampliação dos canais de participação e
controle social sobre as ações do Estado e, de outro, a transferência da responsabilidade pela
garantia de direitos universais para a sociedade civil, que não tem condições estruturais para
realizá-la.
Portanto, concluímos que há falta de políticas públicas educacionais no sistema
prisional brasileiro e no Estado de São Paulo. As políticas públicas educacionais, para as
pessoas privadas de liberdade, existentes, se perdem na sua implementação.
Observando o funcionamento do sistema escolar na penitenciária, constata que a
escola posta não é a idealizada, a fim de eliminar as desigualdades sociais, ao contrário, seu
caminho é constituído para reproduzir socialmente as necessidades das classes dominantes.
É muita pretensão, e mesmo ingenuidade, a proposição e a elaboração de respostas
definitivas para um problema polêmico como é o das contradições existentes nas organizações
penitenciárias, em relação à reabilitação e educação – tarefas a elas destinadas.
Esperamos que este estudo venha contribuir para ampliação da discussão que envolve
a educação nas prisões, fornecendo subsídios para posteriores desdobramentos.
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ANEXO I - Questionário de abordagem qualitativa aplicado aos Gestores, Agente
Penitenciário, Professores e Alunos da escola na Penitenciária
Perguntas relacionadas ao cotidiano do preso no presídio.

a) Quais são os motivos que levam um aluno do presídio a estudar?
b) A escola no presídio é aberta para todos que querem estudar? Se não, quais os critérios
estabelecidos para ser estudante no presídio?
c) Como você vê a escola no presídio?
d) Qual a importância do estudo para a vida atual do aluno preso?
e) Em sua opinião, como deveria ser a escola no presídio?
f) Como tem sido a convivência dos alunos na sala de aula?
g) Descreva algumas atividades que seriam importantes acontecer na sala de aula do presídio.
Por quê?
h) De que maneira tem sido acontecido o desenvolvimento das aulas no espaço escolar do
presídio? Quais são as facilidades e dificuldades?
i) Como tem sido a interação entre Professores, Alunos, Gestor Pedagógico e Diretor do
Presídio e demais funcionários da escola?
j) Os alunos realizam atividades fora da sala de aula?
k) Os alunos frequentam a escola todos os dias? Têm ocorrido desistências? Como tem sido o
percurso escolar dos alunos no presídio?
l) Descreva o dia escolar no presídio.
m) Que avaliação você faz sobre a educação na prisão?
n) Comente o dia-a-dia do presidiário, em relação à alimentação, repouso, lazer e convivência.
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ANEXO II - Modelo de correspondência enviada ao SICSP (Serviço de Informação ao
Cidadão), solicitando dados da Penitenciária de Franca.
Dados Estatísticos atualizados para pesquisa de Doutorado na Penitenciária de Franca
SICSP - Solicitação de Informação
De: noreplysic@sp.gov.br
Para:cmlopesmendes@uol.com.br
Assunto: SICSP - Solicitação de Informação
DATA: 30/05/2018 17:20
Prezado(a) Sr(a) Célia Maria Lopes Mendes,
A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 77571188606,
data 16/05/2018, FOI ATENDIDA.
Órgão/Entidade: Secretaria Estadual da Administração Penitenciária
SIC: Secretaria Estadual da Administração Penitenciária – SAP
Solicitação:
Sou doutoranda do curso de Pós-Graduação da Unesp e fiz a minha pesquisa com alunos do
Ensino Médio da Penitenciária de Franca. Necessito de alguns dados estatísticos para
terminar a minha pesquisa. Estou enviando novamente a solicitação. As perguntas estão
sendo enviadas como documentos complementares. Atenciosamente, Célia Maria Lopes
Mendes
Resposta:
RESPOSTA EM ANEXO.
O arquivo anexo complementa a sua resposta:
DADOS DE FRANCA SIC.docx
Caso não fique satisfeito com a resposta ou com o serviço, recomendamos os procedimentos
abaixo indicados:
1) NOVA SOLICITAÇÃO - Formule uma nova solicitação de informação ao SIC,
esclarecendo melhor o solicitado. www.sic.sp.gov.br
2) CONTATE UMA OUVIDORIA - Formalize uma reclamação e/ou sugestão junto à
Ouvidoria do órgão que prestou o
atendimento. https://www.ouvidoria.sp.gov.br/Portal/PossoAjudar.aspx
3) Entre com um recurso: [Link]
O PRAZO para entrar com recurso é de 40 (quarenta) dias, a contar da data do protocolo da
solicitação.
Atenciosamente,
SIC.SP
Governo do Estado de São Paulo
Dados Estatísticos atualizados para pesquisa de Doutorado na Penitenciária de Franca
• Taxa de evolução por ano da população prisional da Penitenciária de Franca, desde sua
criação em 2010.
• Taxa de ocupação da Penitenciária de Franca até abril/2018
• Faixa etária dos presos quantificado:
18 a 24 anos: .....
25 a 29 anos:.....
30 a 35 anos:........
36 a 45 anos: ....
46 a 60 anos:....
acima de 61 anos:...
Raça/Cor
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Branca: .......
Negra:....
amarela:..... Indígena:....
Outras:......
Escolaridade dos presos da Penitenciária de Franca
• Analfabetos: .........
Alfabetizados sem curso regular:...... Ensino Fundamental
• Incompleto:.......
Ensino Fundamental completo:.. Ensino Médio
• Incompleto:......... Ensino Médio Incompleto:........Ensino Superior Incompleto:......
• Ensino Superior Completo:.......
Estado Civil dos prisioneiros no Presídio de Franca:
• Solteiro: ........
Casado:........ União Estável:......... Separado:.........
Divorciado:........
Viúvo:...........
• Quantidade de Trabalhadores na Penitenciária de Franca? ......
Trabalham em que?..........
Remuneração dos prisioneiros:
• Menos de ¾ do salário mínimo: .........
• Entre ¾ e 1 salário mínimo:........
• Entre 1 e dois salários mínimos:.......
• Mais que dois salários mínimos:.......
Recursos Humanos da Penitenciária de Franca – Quantidade de pessoas que trabalham:
Cargos administrativos - Servidores voltados às atividades de custódia:
• agente penitenciário:......
• Segurança: ...
• Secretaria: .....
• Dirigentes: .....
• Enfermeiros: .....
• Auxiliar e técnico de enfermagem:.....
• Psicólogos :....
• Dentistas :.....
• Técnico/ auxiliar odontológico :.....
• Assistentes sociais:......
• Advogados :.....
• Médicos - clínicos gerais:....
• Médicos – psiquiatras:.....
• Médicos - outras especialidades :..
• Pedagogos:.........
• Professores:.........
• Terapeuta/ terapeuta ocupacional:.........
• Policial Civil em atividade exclusiva no estabelecimento prisional:......
• Policial Militar em atividade exclusiva no estabelecimento prisional:.
• Juiz:........
• Promotor:..........
Tipo de vínculo empregatício dos funcionários da Penitenciária de Franca:
Efetivos: ........ Comissionados:....... Terceirizados:.......Temporários:........
Quantidade de Presos atendidos na Penitenciária de Franca por municípios:
Franca:...... Cristais Paulista:....... Patrocínio Paulista:...... São Joaquim da Barra:.....
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Ipuã:......
Ituverava:........
Igarapava:.........Miguelópolis:........Ribeirão Preto:........
Guará:..... Guaíra:....... Ribeirão Corrente:........ Aramina:....... Batatais:....... Orlândia:.......
Pedregulho:.......Restinga:....... outros:.........
Quantidade de Pessoas presas com deficiências na Penitenciária de Franca:
Deficiência Intelectual: ..... Deficiência Visual:....... Deficiência Física:.......
Deficiência auditiva:.......... Deficiência múltipla:............
Quantidade de presos que já foram julgados em 1ª instância e transitado e julgado:.......
Quantidade de presos que aguardam julgamento:................
• Tempo Total de penas dos presos já condenados na Penitenciária de Franca:
Até 6 meses:
.......
2 a 4 anos:....... 4 a 8 anos:....... 8 a 15 anos:....... 15 a 20
anos:....... 20 a 30 anos:........ 30 a 50 anos:....... acima de 50 anos:......
• Taxa de óbitos na Penitenciária de Franca:
Causas Naturais: .............. Suicídio:.............. Crimes:..............
Taxa de reincidência na Penitenciária de Franca: .................
•

Alunos Presos Estudantes na Penitenciária de Franca
Ensino Fundamental (1º ao 5º ano): .....
Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): ......
Ensino Médio: .......
Taxas de Evasão/desistência da escola (2011,2012,2013,2014,2015,2016,
2017):..........

•

Cópia da Planta (construção da Penitenciária de Franca), onde é mostrado os
espaços na penitenciária.

•

Crimes tentados/ consumados pelos quais os prisioneiros aguardam
julgamento na Penitenciária de Franca:
Crimes contra pessoa: .......
Crimes contra o patrimônio:......
Crimes contra a dignidade sexual:...........
Crimes contra a paz pública:.......
Crimes contra a fé pública (falsidade ideológica, moeda falsa, etc.):......
Crimes contra a administração pública:......
Tráfico Drogas: (Lei 6378/76 e 11343/2006):.........

•

Religião da População carcerária da Penitenciária de Franca:
Católica:..............
Evangélica:........... Não declarou:.......

Lembrando que a informação solicitada é quantitativa.
Gostaria de obter esses dados elencados acima no geral atualizados, do Estado de São
Paulo. Célia Maria Lopes Mendes – cmlopesmendes@uol.com.br
Rua dos Jasmins 1121 – Jardim Flórida – Franca SP – CEP 14.403-277
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ANEXO III – Informativo ao visitante das normas e regras para visitas e depósitos de objetos aos detentos
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ANEXO IV – Livro de Poesias “Além do Cárcere”, confeccionado pelos alunos desta Pesquisa
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ANEXO V – Ficha qualitativa dos alunos que fizeram parte desta Pesquisa
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ANEXO VI – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
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ANEXO VII – Anuência do Comitê de Ética em Pesquisa – Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo

