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Aprenda o mais simples! 
 Para aqueles  

Cuja hora chegou  
Nunca é tarde demais!  

Aprenda o ABC; não basta, mas  
Aprenda!  

Não desanime!  
Comece!  

É preciso saber tudo!  
Você tem que assumir o comando!    

Aprenda, homem no asilo!  
Aprenda, homem na prisão!  

Aprenda, mulher na cozinha!  
Aprenda, ancião! 

Você tem que assumir o comando!  
Frequente a escola, você que não tem casa!  

Adquira conhecimento, você que sente frio!  
Você que tem fome, agarre o livro: é uma arma.  

Você tem que assumir o comando.    

Não se envergonhe de perguntar, camarada!  
Não se deixe convencer  

Veja com seus olhos!  
O que não sabe por conta própria  

Não sabe.  
Verifique a conta  

É você que vai pagar.  
Ponha o dedo sobre cada item  

Pergunte: O que é isso?  
Você tem que assumir o comando. 

(BERTOLT BRECHT) 
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RESUMO 

Nesta dissertação, apresentam-se resultados de pesquisa de Mestrado em Educação 
(Bolsa CAPES), realizada com os seguintes objetivos: fazer uma análise histórica do 
sistema de educação prisional no estado de São Paulo; investigar as diretrizes para 
educação nos estabelecimentos penais; compreendendo o seu passado, o presente e o 
futuro, desde a origem até a aprovação das Diretrizes Nacionais para educação nos 
estabelecimentos penais e proceder a uma análise sobre os possíveis desdobramentos 
para a educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Recorremos à 
pesquisa histórica para a compreensão da história da educação no Sistema Penitenciário 
paulista; a análise de contexto para a compreensão acerca da estrutura, organização, 
funcionamento e o estágio atual da temática pesquisada, bem como as perspectivas para 
a educação no sistema prisional do estado de São Paulo. Considerando a pouca 
literatura que focaliza esse tema optou-se por fazer um estudo que se enquadra no 
campo das pesquisas qualitativas, incluindo, na geração dos dados: a pesquisa 
documental para estudo dos marcos legais que regem o tema, bibliográfica para revisão 
da literatura especializada e as entrevistas para dar voz aos sujeitos que fazem a 
educação em prisões no estado de São Paulo, e utilizando procedimentos de localização, 
seleção, ordenação de fontes documentais e de leitura da bibliografia especializada 
sobre o tema. Concluiu-se que, historicamente, o sistema prisional paulista não tem 
conseguido estruturar um programa educacional que possa prover aos detentos a 
formação de que necessitam. A proposta de implementação de um sistema de educação 
nos presídios do estado de São Paulo nos moldes de uma escola virtual, tal como se 
apresenta, não dará conta de atender a toda a população carcerária que necessita do 
ensino, nem disponibilizará recursos humanos convenientemente formados e preparados 
para orientar a atividade do educando para a apropriação dos conteúdos culturais 
necessários ao seu processo de educação e de humanização. 

Palavras-chave: educação; sistema prisional paulista; FUNAP; pesquisa histórica; 
análise de contexto. 



ABSTRACT 

This dissertation presents research results of Master of Education (CAPES Exchange) 
held with the following objectives: to make a historical analysis of the system of prison 
education in the state of Sao Paulo; to investigate the guidelines for education in 
prisons, to understand its past, present and future, from the origin to the approval of 
National Guidelines for education in prisons and to conduct an analysis on the possible 
consequences for youth and adults in condition of detention. We appeal to the historical 
research for understanding the history of education in Sao Paulo state prison system, the 
analysis of context for understanding the structure, organization, operation and current 
status of the subject studied, and the prospects for the education in the system of prison 
in the state of Sao Paulo. Considering the lack of literature focusing on this theme we 
chose to realize a study that belongs to the field of qualitative research, including, in the 
generation of data: documentary research to study the legal framework governing the 
subject, bibliographic research for reviewing the literature and interviews to give voice 
to individuals who are responsible for education in prisons in the state of Sao Paulo, 
conducted by means of the procedures for location, selection, the sorting of document 
sources and the reading of relevant literature on the subject. It was concluded that, 
historically, the Sao Paulo prison system has not been able to structure an educational 
program that can provide prisoners with the formation they need. The proposal to 
implement a system of education in the prisons of São Paulo, in the mold of a virtual 
school, as it stands, will fail to meet all of the prison population that needs education, or 
make available suitably trained and prepared human resources to guide the activity of 
educating for the appropriation of cultural content necessary for their education process 
and their humanization. 

Keywords: education; prison system of São Paulo; FUNAP; historical research; context 
analysis. 
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INTRODUÇÃO 



No ano de 2005 ingressei no curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia e 

Ciências da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP – 

Campus de Marília. A escolha deste campus se deu pelo interesse em fazer a habilitação 

na área da Educação Especial; porém não a fiz dado ao meu interesse surgido desde o 

primeiro estudo sobre educação de adultos privados de liberdade quando da escolha do 

tema para a realização da Monografia da disciplina de Metodologia Científica, durante o 

primeiro semestre do primeiro ano de curso. No 2º ano ingressei no projeto de extensão 

Programa de Educação de Jovens e Adultos da UNESP (PEJA), coordenado pelo Dr. 

José Carlos Miguel. Com isso, comecei a dar aulas aos jovens e adultos na periferia de 

Marília. Ao final de 2006 elaborei um projeto de pesquisa sobre educação de adultos 

presos, uma pesquisa de campo em um Centro de Ressocialização e apresentei ao 

coordenador do PEJA, que prontamente me motivou a pleitearmos uma bolsa de 

Iniciação Científica à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

(FAPESP). Enviamos no ano de 2007 e, após alguns ajustes, obtivemos concessão por 

um ano e meio, o que originou meu Trabalho de Conclusão de Curso (PASSOS, 2008) 

apresentado em agosto de 20081. 

Tendo como motivação esses estudos, no projeto de Mestrado dei continuidade 

ao processo de pesquisa de Iniciação Científica desenvolvido entre os anos de 2007 e 

2008, quando pude constatar, como um resultado de tal pesquisa, dentre outros, que não 

há projetos, programas e ações sistematizadas à Educação de Adultos no Sistema Penal 

Paulista. A realidade desse Sistema, detectada por tais estudos, revela a existência de 

grande rotatividade de presos nas unidades e a insatisfação quanto à escolarização, 

manifesta no tom de denúncia em seus depoimentos, ao solicitar uma escola que 

contribua com a melhoria de sua condição de vida e ofereça formação efetiva.  

Desenvolvi, então, entre março de 2010 e novembro de 2011, a pesquisa do 

Mestrado, enfocando a educação no contexto do sistema prisional paulista, visando aos 

seguintes objetivos: fazer uma análise histórica do sistema de educação prisional no 

estado de São Paulo, investigar as diretrizes para educação nos estabelecimentos penais 

e constituir uma base que permita vislumbrar desdobramentos futuros para a educação 

de jovens e adultos em situação de privação de liberdade.  

1 Educação de Jovens e Adultos no Centro de Ressocialização de Marília: um estudo analítico. FAPESP – 
(PASSOS, 2008). Processo: 06/57469-7 IC. 



Depois de ter recebido o parecer de um dos professores que compôs a banca de 

qualificação e após orientação da professora que acompanhou este estudo, ficou 

estabelecido que esta pesquisa devesse privilegiar o presente, o passado e o futuro da 

educação prisional no Estado de São Paulo, passando, então, a ter os seguintes 

objetivos: fazer uma análise histórica do sistema de educação prisional no estado de São 

Paulo; investigar as diretrizes para educação nos estabelecimentos penais; 

compreendendo o seu passado, o presente e o futuro, desde a origem até a aprovação 

das Diretrizes Nacionais para educação nos estabelecimentos penais e proceder a uma 

análise sobre os possíveis desdobramentos para a educação de jovens e adultos em 

situação de privação de liberdade.  

O passado se refere à inserção da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (1930-1979) no tema até o surgimento da então Fundação de Amparo ao 

Trabalhador Preso (FUNAP) que passa a assumir a responsabilidade pelo trabalho e 

educação no sistema penitenciário paulista. O presente compreende o período de 1979 a 

2011 e diz respeito aos programas da então FUNAP e a implementação das Diretrizes 

Nacionais para a Oferta de Educação nos Estabelecimentos Penais, de 25 de março de 

2009. O futuro remete às projeções e perspectivas para a educação prisional no Estado 

de São Paulo a partir destas diretrizes e do Decreto 7626, de 24 de novembro de 2011 

(BRASIL, 2011b), que institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema 

Prisional. 

Considerando a pouca literatura que focaliza esse tema optei por fazer um estudo 

que se enquadra no campo das pesquisas qualitativas, tendo como norte a seguinte 

questão: como o sistema penitenciário do Estado de São Paulo tem se organizado 

historicamente para oferecer educação aos jovens e adultos privados de liberdade? 

Selltiz (1965) enfatiza que este tipo de estudo intensifica a familiaridade do pesquisador 

com o fenômeno que deseja investigar, neste caso, a educação nas prisões paulistas.  

Recorremos à pesquisa histórica para compreendermos como se deu a 

constituição dos programas de educação destinados aos jovens e adultos em situação de 

privação de liberdade no Sistema Penitenciário do estado de São Paulo e à análise de 

contexto para obtermos uma compreensão acerca do modo pelo qual se apresentam 

constituídos tais programas no momento presente, bem como para constituir uma base 

que permita vislumbrar desdobramentos futuros dessa realidade. 



Para o desenvolvimento da atividade de pesquisa, adotamos os procedimentos de 

análise documental, bibliográfica e de dados gerados pelas entrevistas semi-

estruturadas. 

A pesquisa documental, segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), 

“apresenta-se como um método de escolha e de verificação de dados; visa o acesso às 

fontes pertinentes, e, a esse título, faz parte integrante da heurística de investigação”. 

(p.13). 

Para o desenvolvimento da pesquisa documental, consultamos a Lei que autoriza 

o poder público a instituir a Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel, 

responsável pela educação nos presídios paulistas, seus estatutos e regimento interno, as 

propostas metodológicas para a Educação no contexto prisional, bem como a Lei de 

Execução Penal (LEP) e o relatório final do Grupo de Trabalho Educação no Sistema 

Prisional do Estado de São Paulo (RELATÓRIO, 2011, ANEXO B, p. 115). 

Em estreita relação com a pesquisa documental,  

A pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes 
autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a 
pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam 
tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. (SÁ-SILVA, 
ALMEIDA, e GUINDANI, 2009, p. 6). 

A entrevista, na pesquisa qualitativa de cunho sócio-histórico, é marcada pela 

dimensão do social. Ela não se reduz a uma troca de perguntas e respostas previamente 

preparadas, mas é concebida como produção de linguagem, portanto, dialógica. Os 

sentidos são criados na interlocução e dependem da situação experienciada, dos 

horizontes espaciais ocupados pelo pesquisador e pelo entrevistado. As enunciações 

acontecidas dependem da situação concreta em que se realizam, da relação que se 

estabelece entre os interlocutores; dependem de com quem se fala. Na entrevista é o 

sujeito que se expressa, mas sua voz carrega o tom de outras vozes, refletindo a 

realidade de seu grupo, gênero, etnia, classe, momento histórico e social. (FREITAS, 

2002).  

Ludke e André (1986) em consonância e atribuindo novos valores à 

caracterização de Freitas (2002), afirmam que, dentre as vantagens dessa técnica, pode-

se apontar, por exemplo, a captação imediata e corrente da informação desejada; pode 

ainda permitir o aprofundamento de pontos levantados por outras técnicas. 

Diferentemente de “outros instrumentos que têm o seu destino selado no momento em 



que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista ganha vida ao se iniciar 

o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado”. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). 

Sérgio Adorno (1991), doutor em sociologia e renomado pesquisador sobre o 

sistema prisional brasileiro, consolidou um referencial teórico no qual prioriza a 

exposição de descobertas, de erros e de acertos, de ansiedades e de angústias, 

frequentemente ausentes dos relatos produzidos segundo os rígidos protocolos 

acadêmicos que nos convidam a descrever processos de investigação, métodos e 

procedimentos técnicos adotados com certo distanciamento em relação ao objeto como 

se a intimidade contaminasse a pureza do conhecimento científico. Não sem razão, o 

relato vai pôr em cena o que muitas vezes parece desprovido de sentido e de 

importância. E, assim, alerta o autor: 

A instituição prisional é pouco tolerante a críticas; resiste à lógica de 
um mundo cuja lei predominante é a do mais forte. Logo, vive-se sob 
o domínio do medo e da incerteza, pisando-se em terreno movediço 
cujo abismo é logo ali em frente. O próprio pesquisador acaba um 
pouco contaminado pelo ambiente na medida em que precisa se cercar 
de precauções quando conversa com presos, com guardas, com 
funcionários administrativos, com técnicos e com dirigentes. 
(ADORNO, 1991, p. 25). 

Por sua vez, Zago nos mostra como pode a tarefa da pesquisa transformar o 

pesquisador, sua visão de mundo, sua forma de atuar frente ao outro, que tem suas 

próprias convicções, seu próprio modo de olhar a vida: 

Pesquisar é isso. É um itinerário, um caminho que trilhamos e com o 
qual aprendemos muito, não por acaso, mas que não podemos deixar 
de colocar em xeque nossas verdades diante das descobertas 
reveladas, seja pela leitura de autores consagrados, seja pelos nossos 
informantes, que têm outras formas de marcar suas presenças no 
mundo. Eles também nos ensinam a olhar o outro, o diferente, com 
outras lentes e perspectivas. Por isso, não saímos de uma pesquisa do 
mesmo jeito que entramos, porque, como pesquisadores, somos 
também atores sociais desse processo de elaboração. (ZAGO, 2003, 
p. 307-308, grifo nosso). 

Nessa perspectiva, a pesquisa é vista como uma relação entre sujeitos, portanto 

dialógica, na qual o pesquisador é uma parte integrante do processo investigativo. Essas 

ideias têm implicações nas características processuais e éticas do fazer pesquisa em 

Ciências Humanas que se refletem na relação pesquisador-pesquisado, nos próprios 

instrumentos utilizados e na análise de dados. (FREITAS, 2002). 



Nesse contexto, o roteiro de entrevistas desse estudo foi elaborado buscando 

obter dados que ajudassem no aprofundamento das principais interrogações que 

permearam este trabalho: dados gerais sobre a inserção da Secretaria da Educação nos 

presídios paulistas, sobre a criação da Fundação Professor Dr. Manoel Pedro Pimentel

(FUNAP) e sua inserção na área educacional, sobre a Lei de Execução Penal (LEP) e 

avaliação feita pelo monitor preso, sobre a formação pedagógica destinada aos 

monitores, sobre o material didático utilizado e as relações estabelecidas com seus 

pares.  

Na busca por respostas a essas interrogações, a pesquisa documental nos levou 

ao estudo de documentos publicados pela FUNAP que trata da educação de adultos 

presos. Neles encontramos três referências, a saber: Anais do I Encontro de Monitores 

de Alfabetização de Adultos Presos no Estado de São Paulo, publicado em 1994, 

Educação de Adultos Presos: uma proposta metodológica, publicado em 1995 e o 

Projeto Político Pedagógico da FUNAP Tecendo a Liberdade, publicado no ano de 

2005. 

Os resultados da pesquisa foram organizados, nesta dissertação, da seguinte 

forma: na primeira parte, apresento antecedentes históricos do ensino prisional no 

estado de São Paulo; na segunda parte apresento o momento presente, que compreende 

os anos de 1979 a 2011, investigando, sobretudo, a experiência construída pela FUNAP; 

na terceira parte apresento a análise das perspectivas futuras para educação de adultos 

privados de liberdade no estado de São Paulo, bem como alguns apontamentos sobre as 

especificidades da educação prisional. Em seguida, realizo as considerações finais desta 

investigação. Por fim, apresento as referências, o apêndice e os anexos.  

Esperamos que o presente trabalho possa contribuir com melhor compreensão 

das propostas de ensino para educação existentes no contexto prisional paulista e, com 

isso, acrescentar mais uma referência às pesquisas da área e às tomadas de decisão 

quanto à organização do ensino no interior desse contexto. 



PRIMEIRA PARTE: Passado 



Capítulo 1. Educação no Sistema Prisional Paulista: retomando o passado  

Este capítulo tem por objetivo proceder a uma análise histórica do Sistema 

Prisional Paulista, no que tange aos aspectos relacionados à organização dos programas 

destinados à educação de adultos privados de liberdade.  

Para a elaboração deste capítulo, valemo-nos da pesquisa histórica cuja natureza 

permite revelar os aspectos da história constitutiva desses programas, essenciais à 

consecução dos objetivos a que a pesquisa se propõe. Uma breve contextualização do 

método historiográfico é apresentada, por meio da qual constituímos a primeira parte 

deste trabalho, incluindo-se a análise de documentos e de depoimentos, gerados por 

meio de entrevista, relativos a pessoas que têm vivenciado a realidade pesquisada. 

1.1 A pesquisa histórica 

Segundo Aróstegui (2006), há dois aspectos a serem observados pelo 

historiador: a experiência humana em sua vivência temporal e a reflexão sobre essa 

mesma experiência. Denomina-se História ao primeiro aspecto e, ao segundo, 

historiografia, que encerra a dimensão propriamente científica, ligada ao universo do 

conhecimento, e que se traduz explicitamente nesta formulação: “a fundamentação 

última da historiografia não se baseia no que os historiadores fazem, senão, e antes, na 

crítica do que fazem, propomos decididamente adotar para esta o nome de 

historiografia”. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 14). 

O autor distingue, portanto, a entidade História e o que poderá vir a ser uma 

disciplina do conhecimento da História, cuja ênfase é a reflexão sobre a natureza do 

histórico, o modo pelo qual se conhece a História. Aróstegui (2006) utiliza o vocábulo 

historiografia para emblematizar um conhecimento mais amplo. 

Assumindo então a historiografia como sinônimo de estudo crítico da História, 

Aróstegui (2006) a entende como um procedimento não arbitrário, um método científico 

que leva, a partir do empírico, a explicações contextualizáveis e plausíveis no concerto 

das demais ciências humanas, pois “o método se constrói sempre de maneira bastante 

vinculada aos objetivos pretendidos pelo conhecimento”. (ARÓSTEGUI, 2006, p. 49). 

Segundo o autor, a pesquisa histórica consiste em pesquisar uma dimensão da 

sociedade. Reconstruir uma história ou reconstruir certas histórias particulares é, por sua 

vez, uma das alternativas metodológicas, das práticas com as que o conjunto das 



ciências sociais conta. Assim, pois, o método da pesquisa histórica é uma parte do 

método da pesquisa da sociedade, da pesquisa social ou pesquisa histórico-social. 

Gaudêncio Frigotto, filósofo e pedagogo, escreveu em 1987 que na perspectiva 

materialista histórica, o método está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo 

e de vida no seu conjunto. Este se constitui numa espécie de mediação no processo de 

apreender, revelar e expor a estruturação, o desenvolvimento e transformação dos 

fenômenos sociais. Romper com o modo de pensar dominante ou com a ideologia 

dominante é condição necessária para instaurar um método dialético de investigação. 

Para Frigotto (1987), é na investigação que o pesquisador tem de recolher o 

material em suas múltiplas dimensões; apreender o específico, o singular, a parte e seus 

liames imediatos e mediatos com a totalidade mais ampla; as contradições e as leis 

fundamentais que estruturam o fenômeno pesquisado. 

No processo dialético de conhecimento da realidade, o que importa 
fundamentalmente não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo 
conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico para uma prática 
que altere e transforme a realidade anterior no plano do conhecimento 
socialmente elaborado. O materialismo histórico sustenta que o 
conhecimento se dá efetivamente na e pela práxis. (FRIGOTTO, 
1987, p. 81). 

A práxis expressa a unidade indissolúvel de duas dimensões distintas, diversas 

no processo de conhecimento: a teoria e a ação. “A reflexão teórica sobre a realidade 

não é uma reflexão diletante, mas uma reflexão em função da ação para transformar”. 

(FRIGOTTO, 1987, p. 81). 

O ponto de partida do conhecimento para a teoria materialista é a atividade 

prática social dos sujeitos históricos concretos. A atividade prática dos homens 

concretos constitui-se em fundamento e limite do processo de conhecimento. 

Os estudos de natureza sócio-histórica: 

[...] compreendem o estudo dos grupos humanos no seu espaço 
temporal e preocupada em discutir os variados aspectos do cotidiano 
das diferentes classes e grupos sociais. O método de pesquisa histórica 
caracteriza-se como uma abordagem sistemática por meio de coleta, 
organização e avaliação crítica de dados que tem relação com 
ocorrências do passado. Três passos são considerados essenciais na 
produção de um trabalho histórico: 1) levantamento de dados; 2) 
avaliação crítica destes dados e finalmente, 3) apresentação dos fatos, 
interpretação e conclusões. Um dos objetivos da investigação histórica 



é lançar luzes sobre o passado para que este possa clarear o presente, 
inclusive fazer perceber algumas questões futuras. A metodologia 
histórica pode surgir dentro de uma abordagem quantitativa ou 
qualitativa, entretanto a natureza da história é fundamentalmente 
narrativa (qualitativa) e não numérica (quantitativa). Partindo, 
sobretudo, de uma concepção, de que o conhecimento é produzido 
socialmente, e que o pesquisador ao produzir o conhecimento sobre 
qualquer tempo, estará trabalhando a perspectiva do passado com o 
seu presente. Essa relação de passado e presente se estabelece na 
busca do conhecimento, de maneira a se questionar o passado numa 
série de questões que são o agora. (PADILHA; BORENSTEIN, 2005, 
p. 577).  

O método historiográfico deriva da perspectiva essencial da temporalidade como 

natureza do histórico. Tal método compreende que investigar e representar a história 

não se restringe meramente a descobrir coisas ocorridas no passado cuja memória se 

havia perdido, mas implica também dar conta de como as sociedades se comportam e 

evoluem no tempo. A cronologia não esgota o problema do tempo histórico e não acaba 

nela a necessidade do historiador e do método historiográfico de considerar todos os 

fenômenos no interior da variável tempo. (ARÓSTEGUI, 2006). 

Trabalhar com a pesquisa qualitativa em uma abordagem histórica consiste, pois, 

na preocupação de compreender os eventos investigados, descrevendo-os e procurando 

as suas possíveis relações, integrando o individual com o social. 

Passo, a seguir, a discorrer acerca da participação da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo na constituição dos programas educacionais no interior do Sistema 

Prisional Paulista. 

1.2. Histórico da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e sua inserção 
nos presídios do Estado 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo foi fundada no início da 

década de 1930, após a Proclamação da República, tempo em que a Educação de São 

Paulo era conduzida pela Diretoria de Instrução Pública, órgão pertencente à Secretaria 

do Interior. De acordo com a própria Secretaria da Educação2 (SEE), devido às 

Ver http://www.educacao.sp.gov.br/institucional. 



mudanças na economia e ao crescimento do país, começa-se, a partir de então, a pensar 

na estruturação de uma rede, com políticas específicas para a educação. 

No começo do século XX, com o aumento populacional e o crescimento da 

economia do País, a educação passa a ser vista como um dos fatores determinantes ao 

desenvolvimento. Nesse período, intelectuais formados pela Escola Normal (localizada 

na capital paulista) assumem cargos administrativos na Secretaria do Interior e iniciam a 

estruturação do sistema educacional de São Paulo.  

Esse processo de reestruturação acontece no contexto da Revolução de 1930, 

que culmina com o golpe de Estado que levou Getúlio Vargas a assumir 

provisoriamente a Presidência da República, gerando, com isso, um movimento de 

revolta no cenário da política paulista que viria, em 1932, concretizar-se na Revolução 

Constitucionalista, que tentou, sem lograr êxito, a derrubada do Governo Provisório e a 

elaboração de uma nova Constituição.  

O Decreto n. 4.917, de 3 de março de 1931, assinado pelo coronel João Alberto 

Lins de Barros, transformou a então Secretaria de Estado dos Negócios do Interior em 

Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Pública, ficando atribuídos a ela os 

serviços referentes à educação pública, à fiscalização do ensino particular e à saúde 

pública. De acordo com o referido Decreto, a Secretaria de Estado da Educação e da 

Saúde Pública compreendeu: o gabinete do Secretário, a Diretoria Geral, o 

Departamento da Educação, o Departamento da Saúde Pública e a Portaria (esta última, 

subordinada diretamente à Diretoria Geral). 

Segundo o Decreto n. 4.917 de 1931, o Diretor geral do Departamento da 

Educação superintendeu: a Diretoria Geral do Ensino, a Faculdade de Medicina, a 

Escola Politécnica, o Departamento da Educação Física, o Seminário das Educandas, o 

Museu Paulista, a Biblioteca Pública, o Pensionato Artístico e a Pinacoteca. 

Em 1947, Adhemar de Barros, governador do Estado à época, decretou que 

houvesse o desmembramento da Secretaria de Estado da Educação e da Saúde Pública, 

criando-se duas pastas distintas, a Secretaria da Saúde Pública e da Assistência Social, 

de um lado, e, de outro, a Pasta da Educação que passou a chamar-se apenas Secretaria 

da Educação. 

A Secretaria de Estado da Educação, até o final da década de 1970, 

responsabilizou-se pela manutenção do processo de educação no interior das prisões. 

Conforme é descrito abaixo por Rusche: 



O ensino básico proporcionado pelo Estado em alguns 
estabelecimentos do Sistema Penitenciário era executado por 
professores comissionados da Secretaria de Educação e obedecia ao 
calendário escolar das escolas oficiais, com seriação anual e com o 
mesmo material didático aplicado às crianças. (RUSCHE, 1995, p. 9). 

Concordamos com Portugues (2001), quando afirma que a escola, organizada 

desta forma, não possibilitava que se atentasse para a especificidade dessa educação que 

se destinava a adultos em situação de privação de liberdade. 

Cada uma das unidades prisionais do Estado era vinculada a uma escola da rede 

regular de ensino, dela fazendo parte. Constituía-se como uma extensão das atividades 

daquele estabelecimento público estadual. Isto significa que em todos os seus aspectos, 

da estrutura e funcionamento, aos didáticos e pedagógicos, a escola destinada aos 

adultos presos se pautava pela organização da rede regular de ensino. Tal ensino não 

correspondia às duas especificidades desses alunos: serem adultos e presos. 

As autoridades educacionais da Secretaria de Estado da Educação 
almejavam que este complexo sistema social, cultural e de poder, se 
subordinassem pura e simplesmente às suas prerrogativas de estrutura, 
funcionamento e metodológicas. Circunstância que agrava esta 
desatenção às especificidades daquela educação, conforme 
depoimento de alguns professores que ainda hoje permanecem 
exercendo suas funções nos estabelecimentos penais na forma de 
comissionamento, é a de que havia um acordo informal entre este 
quadro para defini-lo. O exercício da docência naquelas condições 
implicava em gratificação salarial, a título de periculosidade e 
insalubridade, que girava em torno de 30% dos vencimentos. 
Exercidos cinco anos na função, esse percentual era incorporado ao 
salário, não mais podendo ser dele extraído. Assim, os professores que 
estavam próximos de se aposentarem, eram privilegiados nos 
comissionamentos, de forma a poder incorporar este adicional aos 
seus provimentos indefinidamente. (PORTUGUES, 2001, p. 105). 

Porém, essa situação se modificou quando a Secretaria de Estado da Educação, 

por força de ato político-administrativo ocorrido no final de 1978, deixou de atuar nos 

presídios, tendo o então governador paulista Paulo Egydio Martins (1975-1979), por 

meio desse ato, suspendido todos os comissionamentos de professores nos presídios, 

provocando a paralisação das aulas. Justificando tal ato, o governador divulgou uma 

síntese das ações de seu governo, como mostra o fragmento abaixo: 

Consciente da dimensão das necessidades do povo paulista, resolvi 
principiar meus trabalhos pela definição de uma estratégia de governo 



que se caracterizasse por um elenco de programas voltados para a 
resolução dos grandes problemas do nosso Estado. Eu não acreditava 
que, a longo prazo, pudesse existir um planejamento impositivo, 
restritivo, caracterizado por decisões tomadas em gabinetes. Essas 
decisões devem ser alicerçadas na vontade dos órgãos e cidadãos a 
que se destinam. Sempre acreditei na eficácia do processo de diálogo 
em que o planejador – no caso, o Governo – suscitasse as questões e 
motivasse os cidadãos a participarem na busca e na implantação das 
soluções. Propus que o Governo, sob minha direção, se caracterizasse 
como um Governo de participação comunitária e desenvolvimento. 
Por participação comunitária, entendi não apenas o direito à 
representatividade e à liberdade de informação e expressão, mas 
também a mobilização e a motivação de toda a opinião pública, de 
todos os cidadãos e instituições para que participassem da formulação 
e das críticas de políticas, bem como para que assumissem parcelas de 
responsabilidade na própria implantação dessas políticas. Por 
desenvolvimento, não entendi exclusivamente o crescimento da 
economia do Estado com planejamento, sem restrições. Entendi 
principalmente a melhoria das condições gerais de vida da população 
e o aperfeiçoamento das instituições políticas. (MARTINS, 1979, p. 
6). 

Como consequência dessa decisão, as atividades escolares destinadas aos 

encarcerados foram subitamente interrompidas, e, ao contrário do que foi explicitado 

acima pelo então governador do Estado, Paulo Egydio Martins, a atitude foi tomada de 

forma inesperada e arbitrária.  

A dimensão temporal referente à atuação da Secretaria da Educação se baseia 

nos estudos de Português (2001), Rusche (1995) e Moreira (2008), todos ex-

funcionários da FUNAP, e na legislação disponível. Não há registro de quando a 

Secretaria inseriu-se nos presídios e nem de como e por qual razão deixou de realizar o 

atendimento. 

Nas unidades prisionais, alternativas iam sendo construídas de forma a suprir a 

ausência do corpo docente. A primeira delas recaía no desvio de função dos agentes 

penitenciários. A formação e o perfil dos agentes do sistema penitenciário são bastante 

diversificados. Muitos se apresentavam com grau de instrução superior completo ou em 

andamento e se mostravam predispostos a lecionar. Com o intuito de viabilizar as 

atividades educativas, determinados diretores permitiram que os agentes de segurança 

ministrassem aulas aos encarcerados durante sua jornada de trabalho. (PORTUGUES, 

2001). 

Outra alternativa utilizada pelos dirigentes dos presídios foi selecionar, dentre a 

população carcerária, pessoas com maior nível de escolaridade para que ensinassem os 

demais. Contudo, há que se ressaltar a permanência de alguns professores da Secretaria 



de Educação atuando nas escolas dos presídios, porém em um número muito reduzido, 

que não atendia à demanda. 

Foram essas alternativas que possibilitaram a continuidade das atividades 

escolares nos presídios paulistas, mas longe de sanar todos os problemas, outros 

aparecem em cena, dentre eles, a saber, a falta de recursos materiais, didáticos e 

escolares. 

Afora esses dados, outros concorreram para comprometer a educação de adultos 

presos. Falta de coordenação, o isolamento dos educadores, a ausência de trabalho 

coletivo e a falta de identificação com o trabalho contribuíram no sentido de não 

favorecer a construção de um programa de educação no qual sua especificidade fosse 

respeitada. 

A educação de adultos presos está, portanto, envolta num panorama 
que circunscreve aspectos acometedores para a sua qualidade. 
Destacam, nesse sentido: a) a ausência de uma coordenação 
pedagógica própria, que atentasse para a especificidade daquele 
ensino, daquela instituição; b) a não constituição dos educadores num 
corpo docente, que permaneciam isolados cada qual em suas salas de 
aula; c) a não identificação destes profissionais com o exercício 
docente no interior de prisão, recaindo sua motivação na gratificação 
salarial; d) a não caracterização deste ensino na modalidade de 
suplência, regulamentado desde 1971 pela Lei 5692/71; f) a 
impropriedade da extensão do ensino regular, destinado às crianças, 
aos adultos presos. (MOREIRA, 2008, p. 39). 

Uma das iniciativas que resultaram importantes na condução do processo 

educativo nas prisões paulistas foi a instituição da FUNAP – anteriormente denominada 

Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso. É sobre essa Fundação que 

passaremos a falar.  

1.3 A criação da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP) e sua 

inserção na escolarização de adultos presos 

A Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel foi instituída pela Lei n° 1.238 de 

22.12.1976 e publicada no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO em 23 de dezembro de 

1976 (SÃO PAULO, 1976), à época denominada Fundação Estadual de Amparo ao 

Trabalhador Preso, como podemos observar no trecho da legislação abaixo destacado: 



Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a 
seguinte lei: Artigo 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a instituir 
Fundação denominada "Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador 
Preso", a qual se regerá por esta lei e por estatutos aprovados por 
decreto. Artigo 2°- A Fundação terá prazo de duração indeterminado, 
sede e foro na Capital do Estado e adquirirá personalidade jurídica a 
partir da inscrição do seu ato institutivo no Registro Competente, com 
o qual serão apresentados os estatutos e o respectivo decreto de 
aprovação. Parágrafo único - O Estado será representado nos atos de 
instituição da Fundação pelo Procurador Geral do Estado. (SÃO 
PAULO, 1976). 

O objetivo da FUNAP, de acordo com a Lei 1.238, art. 3º, é “contribuir para a 

recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, por meio da 

elevação do nível de sanidade física e moral, do adestramento profissional e do 

oferecimento de oportunidade de trabalho remunerado”. (SÃO PAULO, 1976).  

Com o propósito de chegar à consecução desse objetivo, nos nove incisos do 

acima referido artigo 3º, são discriminadas ações, que elencamos a seguir. São elas: 

I. concorrer para melhoria do rendimento do trabalho executado pelos 
presos; II. oferecer ao preso novos tipos de trabalho, compatíveis com 
sua situação na prisão; III. proporcionar formação profissional do 
preso, em atividades de desempenho viável, após a sua liberação; IV. 
concorrer para laborterapia, mediante a seleção vocacional e o 
aperfeiçoamento profissional do preso; V. colaborar com a 
Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários - COESPE, e com 
outras entidades, na solução de problemas de assistência médica, 
moral e material ao preso, à sua família, bem como à família da vítima 
do delito; VI. concorrer para aperfeiçoamento das técnicas de 
trabalho, com vistas à melhoria, qualitativa e quantitativa, da produção 
dos presídios, com a elaboração de planos especiais para as atividades 
industriais, agrícolas e artesanais, promovendo a comercialização do 
respectivo produto, com sentido empresarial; VII. promover estudos e 
pesquisas relacionadas com seus objetivos e sugerir, se for o caso, aos 
poderes públicos competentes, medidas necessárias ou convenientes 
para atingir suas finalidades; VIII. apoiar as entidades públicas ou 
privadas que promovam ou incentivam a formação ou 
aperfeiçoamento de pessoal penitenciário; IX. desempenhar outros 
encargos que visem à consecução de seus fins. (SÃO PAULO, 1976). 

Cabe salientar que em nenhum momento a oferta de educação é citada como 

fazendo parte dos objetivos dessa Fundação.

O fato da FUNAP nunca abordar em seu Estatuto a oferta da 
Educação é por uma questão de dinâmica de governo, pois quando foi 
criada, na década de 70 do século passado, falar em adestramento para 
o mundo do trabalho era o que surgia como proposta mais inovadora. 



Passados mais de trinta anos de atuação nessa área, hoje se pode dizer 
que a Educação é o que dá corpo à FUNAP e que, apesar de toda 
precariedade que ainda se tem, a Fundação hoje se organiza a partir de 
seu programa de Educação, pois ele é o que dá a ela maior 
sustentação, maior capilaridade dentro do Sistema. O motivo pelo qual 
o Estatuto não incorpora a Educação, se deve ao fato de já se ter 
pensado em transformar a FUNAP em uma escola, em unidade 
certificadora, mas a FUNAP sempre se recusou a assumir esse papel 
porque seria uma unidade certificadora e estigmatizadora ao mesmo 
tempo. (Felipe Melo, superintendente da FUNAP, 2011). 

Tendo como meta identificar as prioridades de atuação, em outubro de 1978, foi 

realizado o levantamento do panorama carcerário, que compreendeu a constatação das 

condições das instalações físicas, a situação da população carcerária naquele momento, 

o nível de instrução dos detentos e a possibilidade de utilização da laborterapia 

(MARTINS, 1979). 

Também em 1978, foi instalada uma loja-exposição na sede da FUNAP para, 

inicialmente, divulgar as produções dos estabelecimentos penais e, num segundo 

momento, proceder à comercialização convencional dos mesmos junto aos 

consumidores. No setor de produção, a FUNAP procedeu a estudos para instalação de 

unidade produtiva em um dos estabelecimentos penais do Estado, além de absorver 

todas as atividades do Instituto de Amparo ao Trabalhador Preso, que tinha sob sua 

responsabilidade toda a área de trabalho da Penitenciária Feminina da Capital, 

abrangendo mão de obra aproximada de 100 sentenciados. A FUNAP também instalou 

uma oficina de confecção de calças tipo jeans na Penitenciaria Regional de Araraquara.  

No documento Síntese da Ação Governamental de Paulo Egydio Martins 1975-

1979, as ações da FUNAP na área da educação são elencadas como pertencentes à área 

da cultura, conforme citação abaixo: 

Na área de cultura, cabe mencionar: 

- instalação de curso primário e de alfabetização na Penitenciária 
Regional de Avaré; 

- encaminhamento, aos estabelecimentos penais, de fascículos do 
Telecurso 2º Grau; 

- instalação de curso de pintura artística na Penitenciária Masculina da 
Capital e de artesanato em couro na Feminina; 

- realização de inúmeros espetáculos de lazer, artísticos e desportivos 
no complexo penitenciário da Capital, com planos de extensão, a curto 
prazo, aos estabelecimentos penais do Interior; 



- envio de aproximadamente cinco mil livros para constarem do 
acervo das bibliotecas à disposição dos sentenciados do Estado; 

- realização de diversos cursos profissionalizantes ministrados pelo 
SENAC, por solicitação da FUNAP, na Penitenciária Regional de 
Avaré, possibilitando a formação profissional, em atividades do 
comércio, de aproximadamente 130 sentenciados. 

O Departamento dos Institutos Penais do Estado, por outro lado, 
programa e realiza, nos estabelecimentos penais, cursos regulares de 
ensino do primeiro grau, de madureza e supletivos de primeiro e 
segundo graus, bem como cursos de formação profissional, tais como 
datilografia, tornearia, mecânica, ajustagem, marcenaria etc.. 
(MARTINS, 1979, p. 197). 

Até o início de 1979, os estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas 

privativas de liberdade, no Estado de São Paulo, estavam subordinados ao 

Departamento dos Institutos Penais do Estado - DIPE, órgão pertencente à Secretaria da 

Justiça. Com a edição do Decreto nº 13.412, 13/03/1979 (SÃO PAULO, 1979), o DIPE 

foi transformado em Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado - 

COESPE, à época com 15 unidades prisionais. As unidades prisionais ficaram sob a 

responsabilidade da Secretaria de Justiça até março de 1991.  

Em seguida, a responsabilidade foi para a Segurança Pública e com ela ficou até 

1992. A Lei nº 8209, de 04/01/93 (SÃO PAULO, 1993), criou e, o Decreto nº 36.463, 

de 26/01/1993, organizou a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), que se 

destina a promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das 

medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, proporcionando as 

condições necessárias de assistência e promoção ao preso, para sua reinserção social. 

A partir de seus objetivos e prerrogativas estatutárias, tais como a de contribuir 

para a elevação do nível moral e material do preso e colaborar com a Coordenadoria dos 

Estabelecimentos Penitenciários (SÃO PAULO, 1976), a FUNAP tornou-se alvo 

constante do reclamo dos dirigentes prisionais, no sentido de contribuir com a 

implementação das atividades educativas. Ademais, a legislação anterior à Constituição 

de 1988 dispensava a Fundação de uma série de demorados procedimentos burocráticos, 

o que permitia agilidade, fluidez e autonomia político-administrativa de seus dirigentes 

na implementação de suas ações, diferente, portanto, dos órgãos da Administração 

Pública direta, caso da Rede COESPE. 

De início, a Fundação agiu para prover as escolas de materiais, tais como 

caderno, lápis, caneta, borracha etc., destinados aos alunos. Posteriormente, passou a 



contratar pessoal em caráter autônomo, com a denominação de Monitores de Educação, 

para o exercício das atividades docentes. 

Só em 1979 a FUNAP assume sozinha a educação nos presídios, não 
há nenhum documento escrito pela e dentro da FUNAP que relate 
como se deu, o máximo que se conseguiu foi por meio de 
pesquisadores que atuavam na FUNAP e em suas dissertações 
escreveram sobre este período, o que se sabe é que até 1978 existiam 
professores comissionados pela Secretaria de Educação atuando 
dentro das unidades prisionais e o que faziam era uma adaptação 
daquilo que era ofertado nas escolas para o público infanto-juvenil; 
não era uma coisa direcionada para jovens e adultos, sobretudo em 
situação de cárcere. A FUNAP atuava de alguma forma em parceria 
com a Secretaria da Educação, não se sabe quais eram as atribuições 
de fato porque não se conseguiu apurar isso em termos de documento; 
o que consta nos trabalhos produzidos sobre a temática é que no final 
de 1978 os professores que atuavam dentro das unidades prisionais 
foram descomissionados, então em 1979 o sistema prisional se viu 
sem professores e, foi quando a FUNAP assumiu. Talvez até pela sua 
característica, pela sua configuração ela passou a contratar professores 
por conta de sua independência orçamentária. (Juraci de Oliveira, 
supervisor da FUNAP, 2011). 

Seu patrimônio constitui-se dos bens e direitos que lhe sejam doados por 

entidades públicas ou privadas, ou por pessoas físicas; bem como pelos bens que vier a 

adquirir, a qualquer título. A FUNAP utiliza-se dos recursos advindos da produção dos 

sentenciados, como por exemplo, a confecção de material escolar que é vendido ao 

próprio Estado de São Paulo.  

A FUNAP iniciou com a finalidade de oferecer trabalho para 
população carcerária. Ela começou tendo como fundamento o 
trabalho, tanto é que o seu nome era Fundação de Amparo ao 
Trabalhador Preso, e esse nome “trabalhador” tem a ver com sua 
missão inicial, mas logo após sua instituição ela foi ampliando suas 
funções e absorvendo outras frentes de atuação, como por exemplo, a 
assistência jurídica e a educação. A modificação do nome da 
Fundação veio bem mais tarde como uma forma de homenagear seu 
fundador Professor Manoel Pedro Pimentel. (Juraci de Oliveira, 
supervisor da FUNAP, 2011). 

Embora a oferta de educação nas prisões pela FUNAP aconteça desde 1979, a 

organização desse processo passa efetivamente a acontecer a partir de 1996 quando a 

FUNAP organiza a gerência de educação, conforme afirmação abaixo. 



Em 1992, a FUNAP realiza seu primeiro concurso público de 
monitores de educação básica - antes disso já havia educadores 
trabalhando como autônomos dando aula nos presídios -, e faz 
parceria com a Secretária da Educação; em 1996 cria uma gerência de 
educação e, é a partir da criação desta gerência que a FUNAP começa 
a pensar de uma forma mais institucional como coordenar o programa 
de Educação. (Felipe Melo, superintendente da FUNAP, 2011). 

A FUNAP conta com os recursos da dotação consignada anualmente no 

orçamento do Estado; de doações, legados, auxílios e contribuições de entidades 

públicas ou privadas e de pessoas físicas; das rendas de seus bens patrimoniais, de 

serviços e outras de natureza eventual e de outros recursos decorrentes de contratos e 

convênios. A FUNAP pode receber doações, auxílios e contribuições para constituição 

de fundos específicos. Porém seus bens, direitos e recursos devem ser utilizados 

exclusivamente para a consecução de seus fins. 

São órgãos da FUNAP, o Conselho Curador e a Presidência. O primeiro é o 

órgão superior de deliberação e a Presidência é o órgão executivo. O Conselho Curador 

é composto de 13 (treze) membros, abaixo discriminados, conforme artigo 9º da Lei 

1.238/76, além de mais quatro de livre escolha do Governador do Estado: 

I. Secretário da Justiça, que é seu Presidente nato; 

II. Coordenador da COESPE; 

III. Representantes das seguintes Secretarias de Estado e entidades: 

a) Promoção Social; 

b) Educação; 

c) Fazenda; 

d) Agricultura; 

e) Saúde; 

f) Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;

g) Federação da Agricultura do Estado de São Paulo;

h) Federação do Comércio do Estado de São Paulo; 

i) Associação Comercial do Estado de São Paulo; 

j) Rotary Club de São Paulo; 

l) Lions Club de São Paulo.  

(SÃO PAULO, 1976). 

O artigo 15, do Estatuto da FUNAP (Lei no. 10.235/77) estabelece as 

competências do Conselho de Curadores em relação às atividades gerais da Fundação:  



a) deliberar sobre as diretrizes de atuação da Fundação; 
b) definir diretrizes para a elaboração do Regimento Interno da 
Fundação; 
c) aprovar o Regimento Interno da Fundação; 
d) estabelecer a política de preços de seus produtos; 
e) deliberar sobre a proposta do orçamento e suas alterações; 
f) deliberar sobre os programas anuais e plurianuais de investimentos; 
g) autorizar a aplicação de recursos na forma prevista no artigo 9º; 
h) deliberar sobre proposta de alteração dos Estatutos; 
i) fixar a gratificação dos membros do Conselho Fiscal, sempre por 
sessão a que compareceram; 
j) aprovar acordos, contratos e convênios com entidades públicas ou 
privadas; 
k) aprovar programas e campanhas a serem desenvolvidas ou 
patrocinadas pela Fundação; 
l) criar comissões não permanentes para estudos de assuntos junto ao 
Conselho de Curadores; 
m) deliberar sobre os assuntos encaminhados pelo Presidente da 
Fundação. (SÃO PAULO, 1977) 

Em relação às atribuições dos membros indicados pelo governador do Estado: 

devem aprovar o quadro de pessoal permanente; bem como definir as diretrizes da 

política salarial e fixar a remuneração do Diretor Executivo. Compete ao controle da 

gestão: aprovar relatório anual de atividades; deliberar sobre as contas, após a 

apresentação do certificado de auditoria e pareceres do Conselho Fiscal e dos órgãos 

que devam pronunciar-se sobre as mesmas; autorizar aquisição e alienação de bens e, a 

aceitação de doações com encargos. Sobre o seu funcionamento deve elaborar seu 

Regimento Interno; elaborar o relatório anual de suas atividades. Por fim, ao Presidente 

do Conselho de Curadores compete: presidir as reuniões do Conselho de Curadores; 

convocar o Conselho de Curadores para reuniões ordinárias e extraordinárias e convocar 

o Conselho Fiscal para sessões extraordinárias. 

Os Membros são designados dentre pessoas indicadas em listas tríplices pelas 

Secretarias de Estado e Entidades, para o período de 4 (quatro) anos, sendo o mandato 

renovável. O Presidente da Fundação, que, em 2011, ano da realização da pesquisa que 

gerou este trabalho, era o juiz de Direito Dr. Arthur Alegretti Joly, também é designado 

pelo Governador do Estado. 

O mandato do Presidente da Fundação e dos membros do Conselho Curador é 

renovável por uma só vez. O regime jurídico do corpo de funcionários da Fundação é, 

obrigatoriamente, o da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 



Os estatutos da FUNAP estabelecem sua organização administrativa básica. É 

concedida isenção de tributos estaduais que incidam sobre bens ou serviços da 

Fundação, gozando esta das mesmas prerrogativas da Fazenda Estadual, relativamente 

aos judiciais e extrajudiciais que praticar. 

A Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários (COESPE) era o aporte 

executivo da Secretaria de Administração Penitenciária, tinha por incumbência a 

implementação das diretrizes político-institucionais das unidades prisionais; segundo 

Silva e Moreira (2006), era de sua responsabilidade a estrutura e manutenção física dos 

estabelecimentos, a segurança e disciplina, a movimentação de presos entre as unidades, 

seja respeitando a progressão de regime prevista em lei ou por medida de segurança. 

As unidades dos estabelecimentos penais da COESPE incumbidas da prestação 

de serviços aos presos nas áreas de trabalho, educação e cultura, foram extintas, 

gradativamente, à medida que as atividades de cada uma delas passaram a ser 

desenvolvidas pela FUNAP, que, de acordo com seu Estatuto, artigo 30, 

[...] terá seu funcionamento orientado por seu Regimento Interno e por 
Normas de Organização que disciplinarão, basicamente, os seguintes 
aspectos: I. em relação a seus fins: a) a formação e desenvolvimento 
profissional do preso; b) a comercialização dos produtos elaborados 
pelo preso; c) a promoção da melhoria do nível de saúde, de cultura e 
moral do preso. II. em relação a seus meios: a) os recursos 
institucionais, compreendendo: a estrutura administrativa, as 
atribuições das unidades e as competências dos dirigentes, chefes e 
encarregados; b) os recursos humanos, financeiros, patrimoniais e 
materiais; c) o sistema de administração dos recursos. III. em relação à 
avaliação de desempenho: a) o controle de resultados; b) o controle de 
legitimidade; c) o sistema contábil e de apuração de custos. (SÃO 
PAULO, 1977).  

A Presidência, órgão executivo da Fundação, é integrada por uma Diretoria 

Executiva, com quatro Diretorias Adjuntas e uma Auditoria Interna. A Diretoria 

responsável pela Educação é a Diretoria de Formação, Capacitação e Valorização 

Humana (DIFHOR).   

O Presidente da Fundação, em suas faltas ou impedimentos, é substituído pelo 

Diretor Executivo - em 2011, Dra. Lúcia Maria Casali de Oliveira, graduada em Direito 

e mestre também em Direito pela Universidade de São Paulo, procuradora aposentada 

da Justiça. O Diretor Executivo, designado pelo Governador do Estado, deverá possuir 



formação profissional de nível universitário e experiência no exercício de função de 

natureza gerencial em matéria relacionada com as atividades da Fundação. 

Ao Diretor Executivo, além de orientar, dirigir e coordenar as atividades da 

Fundação, bem como fazer cumprir as normas e determinações legais, compete: 

encaminhar os assuntos que devam ser submetidos ao Secretário da Justiça; propor o 

Regimento Interno da Fundação, de acordo com as diretrizes aprovadas pelo Conselho 

de Curadores; designar os Diretores Adjuntos e seus substitutos eventuais, bem como 

fixar as Normas de Organização.  

A FUNAP foi, paulatinamente, ao longo de sua história, assumindo uma série de 

atribuições frente à educação no sistema penal do Estado: composição e capacitação do 

quadro docente, organização e funcionamento das escolas em conjunto com as unidades 

prisionais, a partir das diretrizes das Fundações Educar e Roberto Marinho, 

fornecimento de material didático e escolar. 

A partir dessas ações, a FUNAP tornou-se responsável pela educação escolar 

dos adultos presos no Estado de São Paulo. De tal forma que, em 1987, uma resolução 

do Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, Mário Sérgio Duarte Garcia, lhe 

atribuiu a responsabilidade formal pela educação nas unidades pertencentes à Rede 

COESPE – Resolução SJ-43, de 28 de outubro de 1987, publicada no Diário Oficial do 

Estado de 29/10/1987. Ficou, a partir daí, responsável pela unificação da metodologia 

nas escolas e pelo controle dos alunos, com o sentido de dar à educação dos 

encarcerados um caráter de continuidade, quando das transferências a outros 

estabelecimentos penais. Assim, “as informações acerca do desenvolvimento e 

aprendizagem passaram a constar de um documento individual do aluno preso, 

denominado Histórico Escolar, que o acompanha na sua movimentação pelo sistema 

prisional.” (RUSCHE, 1995, p. 9). Além disso, nessa época foi iniciado o processo de 

produção de material didático pela FUNAP.  

Mensalmente é feito um relatório sobre o atendimento da educação, 
formação profissional, cultura e uma planilha que informa o número 
mensal de atendimento solicitado pela SAP, para informar ao DEPEN, 
há um levantamento mensal, bem como quantos alunos estão nos 
programas e em que etapa. [...] o que a FUNAP faz é uma apuração 
dos números, para se fazer comparações, para se fazer um 
levantamento de dados mais qualificado é preciso ter na origem um 
trabalho mais qualificado que é feito nas Unidades. Lá é feita uma 
avaliação inicial pelo monitor orientador, quando o preso chega à 
escola. (Juraci de Oliveira, supervisor da FUNAP, 2011). 



Em 1989 foi criada na FUNAP a Gerência de Educação, com 20 escolas, 2.500 

alunos e 114 monitores. Eram promovidos treinamentos regionais mensais com o 

objetivo de proporcionar a reflexão e a busca de um pensamento comum sobre 

educação, educação para adultos, educação supletiva, alunos presos e sistema 

penitenciário. 

Em 1994 foi criada na FUNAP a figura do Coordenador Pedagógico Regional 

(CPR), cuja função era atuar diretamente nos estabelecimentos penitenciários, junto aos 

monitores, bem como elaborar um plano de ações e metas em conjunto com a Equipe 

Central da Gerência e supervisores. 

O livro Educação de Adultos Presos: uma proposta metodológica, publicado 

pela FUNAP no ano de 1995, foi organizado por Robson Jesus Rusche, formado em 

psicologia, à época técnico de educação da FUNAP, e apresenta uma metodologia para 

o trabalho educacional desenvolvido pela Fundação, partindo de duas premissas: 

a) A educação de adultos, em geral, constitui-se no reconhecimento tardio 

do direito à escolarização em idade apropriada, negado ao cidadão, que agora, tolhido 

no direito de exercer sua plena cidadania, pode ter, ao menos, respeitado, aquele direito.  

O II Censo Penitenciário Nacional (junho/94) demonstra que, no 
Estado de São Paulo, quase 24 mil presos (79% da população 
carcerária) não têm o Primeiro Grau completo. Estes números dão-nos 
a exata dimensão da marginalização imposta a esta população, bem 
como dos enormes desafios que enfrentamos diariamente em nossas 
escolas dentro dos estabelecimentos penais. (RUSCHE, 1995, p. 15). 

  

 Sobre esta primeira premissa, nos cabe indagar qual é a concepção da FUNAP 

sobre cidadania e se as pessoas que estão em situação de privação de liberdade 

desfrutaram quando em liberdade de plena cidadania.

b) O reconhecimento das limitações impostas pelo próprio espaço em que os 

princípios metodológicos da FUNAP transformam-se em práticas pedagógicas, isto é: 

uma escola dentro de uma instituição penal. 

Acreditamos que os nossos princípios teórico-metodológicos, muito 
além de pautarem-se no que há de mais consistente e atual na 
produção pedagógica e da psicologia, correspondem plenamente à 
mais genuína demanda da população que buscamos atingir. [...] é uma 
construção singular, fruto da reflexão coletiva de todos os envolvidos 
nesta gratificante tarefa. (RUSCHE, 1995, p. 15-16). 



Segundo Rusche (1995), o sistema penitenciário busca conseguir que a escola 

seja mais um dos elementos de técnica penitenciária, porém ressalta, embora não defina 

o que entende por tal expressão, que “a escola deve diferenciar-se de ‘técnica 

penitenciária’: ela deve ser um espaço privilegiado de produção de conhecimento, 

estudos, estabelecimento de vínculos, relações éticas, questionamento e participação”. 

(p. 18).  

A conclusão da FUNAP em 1995, sobre a realidade da instituição penal é que 

ela, como responsável pelas escolas, tem uma função profissional e ética, de dialogar 

constantemente com a literatura educacional existente com o cuidado de não dogmatizar 

a teoria e a sua realidade. 

A fundamentação teórica da metodologia pedagógica publicada pela FUNAP em 

1995, inicia-se com uma citação do filósofo Aristóteles e segue discorrendo sobre as 

contribuições da obra de Freire, das teorias no campo da psicologia e as idéias 

construtivistas para Educação.  

De acordo com Rusche (1995), a metodologia que se buscou construir teve como 

substrato o caráter eminentemente político-ideológico das teorias e práticas pedagógicas 

da obra de Paulo Freire, visando a contribuir, orientando as pequenas práticas 

pedagógicas, somando esforços para a emancipação plena das camadas populares, que 

vêem na escola um instrumento fundamental da sua luta diária pela cidadania.  

Ao falar sobre conhecimento e aprendizagem, a FUNAP se reporta ao campo da 

psicologia, afirmando que aquele não é imposto de fora, fruto de estímulos dirigidos, 

mas, resulta da ação do homem sobre o mundo e da sua interação com os outros 

homens, baseando-se na obra de Vygotski. Afirma, ainda, ser o conhecimento “uma 

construção do sujeito que conhece, em constante relação com o objeto do conhecimento 

mediado pelas interações sociais”. (RUSCHE, 1995, p. 22). 

Para a FUNAP (RUSCHE, 1995, p. 23), a contribuição de Vygotski para o 

pensar pedagógico é fundamental. “O conceito de ‘mediação simbólica’, de ‘zona de 

desenvolvimento proximal’ e a ênfase dada às interações sociais e ao papel do educador 

no processo de desenvolvimento e aprendizagem são de grande importância” para 

proposta metodológica publicada. 

No documento em questão, há uma citação de Vygotski, sem ano de publicação, 

sobre o processo de aprendizagem: “o educando se educa ao encontrar no grupo e no 



educador os pares mais avançados no processo e que por isso devem lhe propiciar todas 

as condições necessárias para seu desenvolvimento”. (RUSCHE, 1995, p. 23). 

Daí considerar fundamental a preparação do educador: 

O perigo que incorremos é o de construirmos metodologias deslocadas 
das práticas pedagógicas. Sendo assim, é parte integrante da nossa 
concepção metodológica a formação permanente dos educadores que, 
apropriando-se reflexiva e criticamente do instrumental teórico, sejam 
capazes de rever suas próprias práticas e construir coletivamente um 
espaço de reflexão e transformação permanentes. (RUSCHE, 1995, p. 
24). 

Na constituição de sua metodologia de trabalho, a FUNAP (RUSCHE, 1995) se 

baseia em princípios que expressam sua visão de homem, mundo e conhecimento, a 

saber: 

Sobre o homem:  

 - É um ser social, histórico, cultural capaz de transformar-se a partir 
de sua relação com o mundo e com outros homens; 

- Sendo o homem um ser histórico, ele é inacabado, em processo 
contínuo de formação, desenvolvimento e aprendizagem; 

- Sendo o homem um ser social, ético e político, ele é determinado 
pelas regras sociais, mas também é capaz de transformá-las; 

- Sendo o homem um ser cultural, ele é capaz de desenvolver recursos 
simbólicos, significando constantemente o mundo e a história, 
tornando-se sujeito de sua existência. 

Sobre o mundo: 

- É no mundo material que o homem encontra condições para sua 
sobrevivência e para seu desenvolvimento biopsicossocial; 

- As circunstâncias hostis que o indivíduo enfrenta no decorrer de sua 
história, dentro ou fora de instituições penais, interferem diretamente 
na formação de sua personalidade, seus valores, suas potencialidades, 
sua forma de sentir e pensar; 

- Todavia, mesmo diante de situações adversas, o indivíduo ainda é 
capaz de produzir cultura, de continuar desenvolvendo-se, 
transformando e significando o meio em que vive; 

Sobre a educação e a produção de conhecimento: 



- Todo homem é capaz de produzir conhecimentos a partir de seu 
contato com o mundo, mediado por outros homens, num processo 
contínuo de ação-reflexão-ação; 

- Nesse sentido todo indivíduo no decorrer de sua vida, mesmo antes e 
fora do processo de escolarização, desenvolve conhecimentos próprios 
e recursos simbólicos que devem ser considerados e respeitados 
durante a educação formal; 

- Tendo o indivíduo, portanto, condições de assumir-se como sujeito 
da sua própria formação, o processo educativo ganha um caráter mais 
participativo, onde os envolvidos assumem dinamicamente os papéis 
de educadores e educandos; 

- A educação não se restringe à escolarização; no entanto, esta última 
interfere qualitativamente no desenvolvimento da primeira, pois o 
conhecimento historicamente acumulado proporcionado pela escola é 
instrumento indispensável na ampliação da leitura do mundo, a partir 
do momento em que o educando consegue dar significado àquilo que 
aprende; 

- O educador tem papel fundamental e diferenciado diante do processo 
de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, sendo a autoridade e 
o responsável pela coordenação do grupo; 

- O processo educativo se desenvolve mediante a fundação de um 
contrato ético do grupo e do vínculo afetivo que este contrato 
proporciona; 

- A formação de todos os envolvidos neste projeto deve ser constante 
e sistemática, fundamentando-se na avaliação contínua, pesquisa e 
troca de experiências. (RUSCHE, 1995, p. 26). 

 Consoante a tais princípios, quatro são os objetivos gerais elencados pela 

FUNAP (RUSCHE, 1995, p. 28): 

1. possibilitar ao educando preso acesso à educação e cultura de forma 
crítica e criativa; 
2. investir na formação permanente do educador, instrumentalizando e 
subsidiando a reflexão e a prática docente; 
3. propiciar o desenvolvimento da autonomia, sensibilidade, 
participação  e consciência crítica a todos os envolvidos no Programa 
de Educação; 
4. criar coletivamente projetos pedagógicos para cada estabelecimento 
penal, integrados aos princípios gerais do Programa de Educação. 

 Sobre os objetivos específicos da formação, elenca: 

1. criar um espaço grupal onde se possa exercitar o diálogo, a 
produção coletiva, estudos e troca de experiências;
2. valorizar a leitura, o registro, a pesquisa individual e coletiva, a 
sistematização e divulgação do trabalho; 
3. respeitar as diferenças individuais durante o processo de formação 
do coletivo; 



4. incentivar a criação de novas alternativas de trabalho. (RUSCHE, 
1995, p. 28).

Os objetivos específicos do trabalho educativo são:

1. realizar planejamentos de aula considerando os interesses, 
necessidades, expectativas, linguagem e a história de vida dos alunos;  
2. avaliar constantemente os processos individuais e coletivos de 
aprendizagem; 
3. criar condições para o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 
de forma participativa e crítica; 
4. desenvolver as potencialidades dos alunos, preparando-os para o 
exercício pleno da cidadania; 
5. estimular e conscientizar os alunos para a importância dos estudos, 
buscando alternativas atrativas para a participação. (RUSCHE, 1995, 
p. 29).

De acordo ainda com seus princípios, a FUNAP aposta na formação contínua 

dos educadores. Entende por formação contínua um processo de estudo, pesquisa e 

reflexão que se dá de forma estruturada e coletiva entre educadores e equipe técnica e 

que possibilita a construção e discussão constante de um projeto de educação coerente 

com a realidade da comunidade em que se dá essa intervenção. 

Assim fica caracterizada a proposta para a educação continuada: 

Para que seja possível um trabalho com esse caráter coletivo e 
reflexivo a equipe que propõe a formação continuada deve construir 
uma proposta metodológica que explicite a sua concepção de 
aprendizagem e construção do conhecimento, sua visão de homem e 
de sociedade para que se possibilite, assim, o diálogo e a reflexão a 
todos os integrantes do processo educativo. [...] Podemos chamar 
nosso projeto educacional de sócio-construtivista-interacionista, como 
fica explícito nas descrições dos princípios e objetivos desta proposta 
metodológica. Buscamos compreender, portanto, como se dá a 
construção do conhecimento na relação educador/educando. 
(RUSCHE, 1995, p. 29-30). 

Na busca dessa compreensão, os formuladores da proposta acabam por utilizar-

se de uma abordagem eclética na interpretação que fazem das idéias de teóricos como 

Piaget e Vigotski, que têm sido objeto de atenção de muitos educadores brasileiros. 

Historicamente, vem sendo disseminada, entre esses educadores, a ideia “de que tanto 

Vigotski como Piaget seriam construtivistas, sendo que Vigotski viria acrescentar o 

social ao construtivismo” (DUARTE, 2001, p.170). A denominação “sócio-

construtivista-interacionista” dada pela equipe ao seu projeto educacional denuncia tal 



aproximação de perspectivas teóricas diferentes: histórico-cultural, por um lado, e 

construtivista (ou interacionista) por outro.  

Não é nossa intenção fazermos uma análise das consequências que tal fato pode 

trazer para a organização do ensino no interior do sistema prisional; apenas ressaltar o 

fato de que uma escolha precisa de um referencial teórico para pensar uma proposta 

educativa é fundamental não apenas para a compreensão dos fundamentos do processo 

educativo, mas também para orientar adequadamente as ações que serão realizadas no 

momento da execução dessa proposta. 

Na publicação da FUNAP de 1994, cujo título é Presídios e Educação: Anais do 

I Encontro de Monitores de Alfabetização de Adultos Presos do Estado de São Paulo

consta que o objetivo geral da educação na FUNAP é levar o aluno a escrever, ler e 

interpretar e tentar caçar o que ele já traz de conhecimento. O uso do verbo caçar 

implica que a Fundação considera o conhecimento acumulado do preso é algo de difícil 

percepção. Busca-se trabalhar conjuntamente o desenvolvimento de sua habilidade, 

principalmente a autonomia, fazendo o aluno pensar e levando sempre em consideração 

o papel ativo desse aluno. 

Entretanto, pondera que este processo é difícil porque em cada unidade penal há 

uma realidade diferente e o seu objetivo é manter a unidade do programa.  

Há uma dispersão geográfica muito grande e isto faz com que, mesmo 
contando com sete técnicos de educação nós não consigamos um 
trabalho tão unificado assim. Continuamos trabalhando com a 
realidade de cada Estabelecimento Penal isolado. (FUNAP, 1994, p. 
62). 

Em 1994, a então assessora do Programa de Educação da FUNAP afirmou que a 

escola nas prisões deveria ser igual a qualquer outra escola no que se refere à concepção 

de homem. 

Nós temos que olhar para o nosso aluno, vendo ali toda uma 
potencialidade de reflexão e de ação criativa, de rebeldia e de 
posicionamento no mundo. Se a concepção de homem de nossa escola 
diferir da de qualquer outra, é porque há alguma coisa errada não só 
com a pessoa, mas com o conjunto das relações que a cercam. 
(CHRISTOV in FUNAP, 1994, p. 51). 

Concordamos com a concepção de homem apresentada pela assessora, porém 

lamentamos esta posição ficar condicionada à escrita de um programa e não fazer parte 



da realidade das salas de aula dos estabelecimentos penais paulistas, uma vez que não 

há uma formação específica destinada aos monitores presos. 

A mesma assessora afirmava, contrariando as informações acima dadas por 

Rusche (1995), que não há um nome para metodologia utilizada pela FUNAP, pois se 

utiliza um conjunto de valores, de teorias, de informações, de crenças e de convicções. 

Para ela, “o conhecimento é uma coisa pessoal. Está associado à imaginação e está 

ligado ao momento em que eu estou (bem humorado ou mal-humorado) para ouvir 

alguma coisa”. (CHRISTOV in FUNAP, 1994, p. 55). Consideramos que a concepção 

de conhecimento de que trata a autora refere-se ao conhecimento do cotidiano e não ao 

conhecimento teórico acerca das coisas, destoando, assim, das publicações da própria 

FUNAP.  

No referido encontro de Monitores - I Encontro de Monitores de Alfabetização 

de Adultos Presos do Estado de São Paulo - um dos supervisores da FUNAP foi 

questionado sobre até que ponto os programas de educação conseguem alcançar seu 

objetivo no sentido da reintegração do preso na sociedade, bem como se há dados 

estatísticos sobre a eficácia da reabilitação ou dos programas realizados por ela. A 

resposta do supervisor foi: “nós não temos esses dados, o que nós sabemos é que o 

índice de reincidência é muito elevado e independe desse trabalho que nós realizamos”. 

(FUNAP, 1994, p. 87).  

Esse fato é muito preocupante, dado que é alarmante a quantidade de analfabetos 

e pessoas que não concluíram o ensino e estão cumprindo pena de privação de 

liberdade, conforme mostram as estatísticas do Censo Penitenciário.  

Ainda de acordo com Robson Rusche (1995), a alfabetização é vista pela 

FUNAP como a base de todo projeto educativo. O letramento, a descoberta das funções 

da língua escrita e a leitura do mundo através da palavra, juntamente com o cálculo 

elementar são os norteadores de toda a sua reflexão acerca da prática educativa. É 

proposta da Fundação que a formação dos alfabetizadores deve se apoiar nas ideias da 

psicolinguística, do construtivismo, do interacionismo e da psicogênese. 

Outro aspecto fundamental que gostaríamos de descrever sobre a 
alfabetização é que a leitura da palavra está diretamente ligada à 
leitura do mundo como nos aponta Paulo Freire e “a leitura desta 
implica na releitura daquele”. Este ponto é fundamental, pois nos 
mostra a importância do diálogo no processo de alfabetização. A 
escolha dos textos e temas a serem trabalhados com os educandos é da 
mesma forma essencial, pois só pode ser realizada a partir da realidade 



do grupo em que se dá o projeto de alfabetização. A leitura dessa 
realidade deve ser feita coletivamente respeitando-se o direito de 
acesso ao saber socialmente acumulado pela humanidade. Patrimônio 
que, só através da alfabetização, pode se tornar acessível a todos. A 
alfabetização é, portanto, instrumento indispensável para a conquista 
da cidadania. (RUSCHE, 1995, p. 34-35). 

À época da publicação da proposta metodológica, a FUNAP contava, em todos 

os estabelecimentos penais paulistas, com quatro classes que comportavam em média 

25 alunos por classe e que correspondia, no Nível I, ao Programa de Educação Básica 

(PEB I, PEB II e PEB III). Existia um documento de Objetivos Mínimos para o Nível I 

elaborado pelas equipes de educadores e coordenadores da FUNAP para auxiliar o 

trabalho educativo com relação ao currículo e conteúdos de cada PEB, que, em síntese, 

assim definia as orientações para a realização desse trabalho: 

Entendemos por Objetivos Mínimos, os que o aluno deverá atingir no 
decorrer do seu processo de educação básica. O conteúdo se refere ao 
conhecimento que o aluno deverá adquirir a fim de atingir aqueles 
objetivos. Para atingir os objetivos propostos, o monitor deverá se 
utilizar de várias formas de encaminhamento. Existem, para sua 
consulta, pastas de subsídios/estratégias dividas por disciplinas e uma 
apostila de sugestões didáticas elaborada pelos monitores da FUNAP. 
(RUSCHE, 1995, p. 70). 

É feito um processo de triagem que classifica os alunos para cursar os PEB, além 

de dispensar os que já possuem certificado de conclusão do Ensino Fundamental. Esse 

processo de triagem é realizado até hoje, e cabe salientar que mesmo que o preso não 

tenha certificação ele não é obrigado a estudar. 

Nos PEBs, inicia-se a construção de conhecimentos básicos capazes 
de possibilitar aos educandos compreensão e elaboração críticas da 
leitura, da escrita e dos conceitos matemáticos com vistas ao seu 
desenvolvimento pessoal. Conceber o educando enquanto sujeito do 
processo de aprendizagem é um dos princípios fundamentais da 
educação em que acreditamos e vimos implementando. (RUSCHE, 
1995, p. 55). 

No ano de 1990, a Equipe de Educação da Fundação elaborou um programa de 

Educação Básica - Nível I para subsidiar os monitores com alguns objetivos e conteúdos 

mínimos a serem trabalhados em sala de aula. 



A experiência dos monitores utilizando este documento, demonstrou 
que os conteúdos precisariam ser melhor especificados, visto a 
dificuldade encontrada em atingir os objetivos propostos através dos 
conteúdos sugeridos. Assim, no ano de 1992, os monitores e a Equipe 
de Educação junto à assessoria começaram a elaboração deste novo 
documento. [...] No entanto, sabe-se que o maior trabalho está por vir, 
pois faz-se necessária sua aplicação nas escolas a fim de que se 
definam as linhas metodológicas nele contidas e se avalie a eficácia 
desta proposta curricular. As habilidades (percepção, observação, 
comparação, criatividade, análise, síntese, socialização, transferência, 
etc.), devem ser motivo de preocupação durante todo o processo de 
aprendizagem, por estarem presentes na formação do homem como 
um todo. (RUSCHE, 1995, p. 69-70).   

Os objetivos gerais das disciplinas das séries iniciais “foram elaborados a partir 

do acúmulo de discussões realizadas no grupo regional de São Paulo com posterior 

análise da Gerência de Educação, Cultura e Lazer”. (RUSCHE, 1995, p. 71). Divididos 

em quatro grandes áreas, visam a: 

Matemática 

Possibilitar ao aluno perceber a matemática como um 
instrumento ordenador e facilitador da compreensão dos 
elementos da sua realidade.  

Propiciar a aprendizagem dos mecanismos de ordenação, 
quantificação e relação entre os elementos, bem como, as 
operações concretas e as diversas representações 
matemáticas. 

Língua Portuguesa 

Possibilitar a aquisição da leitura, escrita e expressão oral. 

Ciências 

Possibilitar a observação e conservação das múltiplas 
relações dos elementos naturais e da intervenção humana 
nestes elementos, bem como conhecer o próprio corpo para 
perceber-se e preservar-se. 

Estudos Sociais 

Possibilitar a compreensão, a partir do binômio 
natureza/cultura, da construção da história e da organização 
do espaço.  (RUSCHE, 1995, p. 71). 

A forma pela qual foi concebido o objetivo da Língua Portuguesa dá ensejo a 

que se interprete o trabalho com esse conteúdo como visando apenas aos aspectos de 

codificação e decodificação, sem levar em consideração a complexidade da língua, para 

cujo domínio é necessário ir além da assimilação do código escrito. Acreditamos que 



deveria fazer parte dos objetivos o aspecto da inserção do sujeito no mundo da cultura 

escrita. 

No que tange à certificação da escolarização no contexto prisional paulista, a 

FUNAP, com objetivo de certificar todos os reeducandos que estudam, e sem a 

necessidade de realização de exames supletivos, em parceria com a Secretaria de 

Administração Penitenciária e o Governo do Estado de São Paulo, desenvolveu, em 

2005, o material Tecendo a liberdade: a Educação no Sistema Penal Paulista, também 

denominado: Projeto Pedagógico Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores Presos 

no Estado de São Paulo, que foi assim concebido: 

Este material, resultado do trabalho da DIAPH3 (Diretoria de 
Atendimento e Promoção Humana da FUNAP) e dos encontros de 
formação realizados no segundo semestre de 2004, deve ser 
compreendido como o ponto de partida da construção de uma nova 
linha de ação da Educação desta instituição, pela qual buscaremos 
estabelecer o diálogo constante com os orientadores, supervisores, 
com representações das unidades prisionais e fundamentalmente com 
os educandos, para que, de fato, estejamos respeitando e considerando 
as necessidades e expectativas de vida do nosso público alvo, tendo 
como referência a realidade social na qual estamos inseridos. É 
necessário registrar que esta produção vem de um trabalho coletivo, 
no qual os nossos educadores são os principais responsáveis, pois são 
eles que fazem a intermediação da prática e da teoria, possibilitando 
processos educativos com experiências tão significativas que 
efetivaram a construção desta nossa primeira edição. (SOUZA; 
BRITTO; FORTUNATO, 2005, p. 7-8). 

O projeto Tecendo a Liberdade, escrito por Adilson Souza, Luiz Britto e Marisa 

Fortunato, em 2005, é iniciado por uma apresentação sobre a educação num âmbito 

mais geral e em seguida especificamente no sistema prisional. 

A rede de Educação da FUNAP é traduzida pelo atendimento em 79 
unidades penais, com 71 monitores (orientadores) contratados em 
regime CLT, 148 estagiários e 143 monitores presos, totalizando 362 
educadores, atendendo aproximadamente 15.000 educandos. O 
trabalho é coordenado pela equipe técnica das Gerências Regionais, 
que possibilitam a estrutura material e física, além da formação dos 
educadores. (SOUZA; BRITTO; FORTUNATO, 2005, p. 15). 

3 Em janeiro de 2012 denominada Diretoria de Formação, Capacitação e Valorização Humana 
(DIFHOR), da qual fazem parte as práticas educacionais. Ela é composta por 1 diretora, 1 
superintendente, 7 gerentes e 8 supervisores. 



Estes dados são bastante discrepantes, pois se constata que, de acordo com as 

planilhas da FUNAP de agosto de 2010, são 35 monitores orientadores em regime CLT, 

67 estagiários e 560 monitores presos.  

Nota-se que o aumento de monitores presos desde 2005 é significativo e justifica 

a redução no número de estagiários, não justificando, porém, a redução do número de 

monitores orientadores. 

Com esse projeto, a FUNAP quer contribuir para a redução do analfabetismo, a 

elevação da escolaridade dos homens e mulheres presos do Estado de São Paulo e com a 

diminuição dos índices de reincidência criminal, resultantes da falta de condições 

próprias de vida e trabalho.  

O Projeto Tecendo a Liberdade implica a atenção ao analfabeto e 
prevê uma proposta de educação no sistema prisional que, ao final de 
um percurso formativo, além do desenvolvimento da sociabilidade, do 
domínio do funcionamento da escrita e dos conhecimentos por ela 
veiculado e de habilidades cognitivas, ofereça ao educando a 
certificação de Ensino Fundamental, sem a necessidade de realização 
de exames supletivos. (SOUZA; BRITTO; FORTUNATO, 2005, p. 
16). 

Na introdução do material, a FUNAP afirma que o índice de reincidência é de 

aproximadamente 60%, não ficando explícito se esse índice diz respeito ao âmbito 

estadual ou nacional. Entretanto, para o superintendente da Fundação, não existe 

nenhum dado seguro sobre reincidência e também não há nada que demonstre que a 

passagem pela escola vai diminuir a reincidência: 

Não se pode pensar a proposta de educação com esse olhar porque o 
fazendo instrumentaliza-se a educação e não é esse o objetivo da 
FUNAP, o principal objetivo é oferecer a Educação como um dever 
do Estado e o que o aluno faz com esse processo de aprendizagem diz 
respeito a sua vida íntima e as suas possibilidades de interação social. 
(Felipe Melo, superintendente da FUNAP, 2011). 

O programa, em sua proposta metodológica, prevê a instituição do monitor preso 

e do monitor orientador, assim como um processo de formação continuada de 

educadores, muito embora não explicite na publicação como se dá a formação 

continuada dos educadores monitores presos, somente a dos monitores orientadores. 

Com relação aos conteúdos previstos para o Programa, o documento determina 

que: 



O programa respeitará a estrutura básica preconizada pelo Centro de 
Exames Supletivos do Estado de São Paulo (CESU) e as orientações 
curriculares de Educação de Jovens e Adultos do MEC, organizando-
se em torno das três áreas e das disciplinas que as compõem. 
(SOUZA; BRITTO; FORTUNATO, 2005, p. 16). 

As áreas contempladas no Projeto Pedagógico são: Linguagens, códigos e suas 

tecnologias; Ciências humanas e suas tecnologias e Ciências da natureza, matemática e 

suas tecnologias. São vinte e cinco módulos que abrangem as disciplinas de Português, 

Matemática, Geografia, História e Ciências. 

São assim concebidas as normas para estruturação do programa: 

1.As atividades pedagógicas se organizarão em módulos de 30 horas, 
organizados por áreas de conhecimento; 

2.O educando pode ingressar no programa educativo apenas no início 
de cada módulo, mesmo para os casos em que sua opção seja apenas o 
de se preparar para os exames do CESU; 

3.Cada módulo deve constituir uma totalidade independente, de modo 
a permitir que o educando possa iniciar seu percurso formativo a 
qualquer momento, sem necessariamente ter frequentado os módulos 
anteriores; 

4.Para receber a certificação, o educando deve participar de um total 
de 24 módulos, totalizando 720 horas e realizar outras atividades 
formativas disponibilizadas pelas unidades prisionais, de forma a 
completar a carga horária prevista na legislação específica; 

5.Serão contabilizadas em sua formação as horas de atividades de 
cultura, esporte e lazer e as horas de atividades laborais; as quais serão 
acompanhadas pelo próprio sistema. (SOUZA; BRITTO; 
FORTUNATO, 2005, p.17). 

Constata-se que, passados anos da implantação do projeto, a FUNAP não obteve 

autorização do MEC para certificar os reeducandos, embora esse fosse um dos 

principais objetivos do Programa. 

Desde 2004 a FUNAP assume como política institucional que o 
educador dentro de sala de aula é o monitor preso. Quando foi lançado 
o Tecendo a Liberdade, em 2005, a ideia era que a FUNAP 
conseguisse a avaliação em processo. Isto é, ele foi pensado a partir de 
um conjunto de módulos temáticos e a proposta era que o aluno ao 
participar de todos os módulos ao final fosse certificado pelo processo 
de aprendizagem. Para a alfabetização não existe uma certificação 
específica, o aluno prossegue no ensino fundamental. Porém, a 
Secretaria de Educação, até o momento, não reconhece o Projeto 
Tecendo a Liberdade. O Tecendo a Liberdade é o Projeto Político 



Pedagógico (PPP) da FUNAP lançado em 2004 que foi trabalhado de 
acordo com o que estava proposto até 2006/2007, e a partir de então, 
como a FUNAP não conseguiu a certificação em processo, foi 
reavaliando algumas questões, a saber: não era possível que todas as 
unidades caminhassem no mesmo ritmo com módulos temáticos com 
duração de 40 dias; então foi estabelecido trabalhar com grandes 
temas semestralmente, dando um norte para todas as unidades do 
Estado. O PPP estabelece: trabalhar por módulos temáticos, com 
metodologias voltadas especificamente para educação de adultos; 
considerar o processo de construção de conhecimento em sala de aula 
e não o processo de mera transferência de conhecimento; considerar a 
estrutura organizacional que é dada pelo orientador e o monitor preso.
(Felipe Melo, superintendente da FUNAP, 2011). 

Pelo exposto, pode-se perceber que ainda há muito a se fazer para que os 

programas educacionais destinados a adultos em situação de privação de liberdade 

cumpram as finalidades para as quais foram pensados. 

Além da FUNAP, outra iniciativa foi tomada tendo como uma de suas 

finalidades propiciar a preparação do detento para seu retorno ao convívio social. É a 

Lei de Execução Penal (LEP) sobre a qual passaremos a falar. 

1.4 Histórico da Lei de Execução Penal (LEP) 

A tentativa de constituir um Código que estabelecesse as normas relativas ao 

direito penitenciário no Brasil vem de longa data. A matéria era disposta dentro do 

Código Criminal do Império até que, em 1933, o jurista Cândido Mendes de Almeida 

viesse a presidir uma comissão que visava elaborar o primeiro Código de Execuções 

Criminais da República.  

O projeto tinha como princípio a individualização e distinção do tratamento 

penal, como no caso dos toxicômanos e dos psicopatas. Previa também a figura das 

Colônias Penais Agrícolas, da suspensão condicional da execução da pena e do 

livramento condicional. No entanto o projeto não chegou nem mesmo a ser discutido 

em virtude da instalação do regime do Estado Novo, em 1937, que acabou por suprimir 

as atividades parlamentares.  

Ainda carente de uma legislação que viesse a dispor sobre a matéria 

penitenciária, em 1951, o então deputado Carvalho Neto produziu um projeto que 

estabelecia normas gerais de direito penitenciário, mas que, no entanto, não se 

convertera em Lei.  



Em 1957 foi sancionada a Lei nº 3.274, que dispunha sobre normas gerais de 

regime penitenciário. Diante de sua inicial insuficiência, também em 1957 foi 

elaborado, por Oscar Stevenson, a pedido do ministro da justiça, o projeto de um novo 

código penitenciário. Nesse projeto, a execução penal era tratada distintamente do 

Código Penal e a competência para a execução penal era dividida sob a forma de vários 

órgãos.  

Já em 1962 veio o primeiro anteprojeto de um Código de Execuções Penais, do 

jurista Roberto Lyra, que inovava pelo fato de dispor de forma distinta sobre as questões 

relativas às detentas e também pela preocupação com a humanidade e a legalidade na 

execução da pena privativa de liberdade.  

Os dois últimos projetos acima não chegaram nem mesmo à fase de revisão, e, 

com um nome idêntico e com a mesma finalidade, em 1970, foi apresentado o projeto 

do professor Benjamim Moraes Filho, o qual teve a colaboração de juristas como José 

Frederico Marques, e inspirava-se numa Resolução das Nações Unidas, datada de 30 de 

agosto de 1953, que dispunha sobre as Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusos.  

A esse projeto seguiu-se o de Cotrim Neto, o qual apresentava como inovações 

as questões da previdência social e do regime de seguro contra os acidentes de trabalho 

sofridos pelo detento. O projeto baseava-se na ideia de que a recuperação do preso 

deveria basear-se na assistência, educação, trabalho e na disciplina.  

Sem lograr êxito, os projetos apresentados pelos juristas não se convertiam em 

Lei, e a República continuava carecendo de uma legislação que tratasse de forma 

específica a questão da execução penal. Por outro lado, o direito executivo penal cada 

vez mais se consolidava como sendo uma ciência autônoma, distinta do direito penal e 

do direito processual penal, e também jurídica, não apenas de caráter meramente 

administrativo.  

Finalmente, em 1983, é aprovado o projeto de lei do Ministro da Justiça Ibrahim 

Abi Hackel, o qual se converteu na Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984, a atual e 

vigente Lei de Execução Penal.  

A Lei de Execução Penal brasileira é tida como sendo de vanguarda, e seu 

espírito filosófico se baseia na efetivação da execução penal como sendo forma de 

preservação dos bens jurídicos e de reinserção do homem que praticou um delito à 

comunidade. A execução penal é definitivamente erigida à categoria de ciência jurídica 

e o princípio da legalidade domina o espírito do projeto como forma de impedir que o 



excesso ou o desvio da execução penal venha a comprometer a dignidade ou a 

humanidade na aplicação da pena.  

Na LEP estão estabelecidas as normas fundamentais que regerão os direitos e 

obrigações do sentenciado no curso da execução da pena. Constitui-se na Carta Magna 

dos presos, tendo como finalidade precípua a de atuar como um instrumento de 

preparação para o retorno ao convívio social do recluso.  

Já em seu artigo 1º, a Lei deixa claro que sua orientação baseia-se em dois 

fundamentos: o estrito cumprimento dos mandamentos existentes na sentença e a 

instrumentalização de condições que propiciem a reintegração social do condenado.  

O espírito da Lei é o de conferir uma série de direitos sociais ao condenado, 

visando assim a possibilitar não apenas o seu isolamento e a retribuição ao mal por ele 

causado, mas também à preservação de uma parcela mínima de sua dignidade e à 

manutenção de indispensáveis relações sociais com o mundo extramuros.  

O artigo 3º da lei dispõe que “ao condenado e ao internado serão assegurados 

todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”. Dessa forma, infere-se que a 

execução da pena deve reger-se pelo princípio da legalidade estrita, sendo que a prática 

de qualquer ato fora dos limites fixados pela sentença ou por normas legais ou 

regulamentares constitui-se em excesso ou desvio de execução.  

Assim, verifica-se que todas as mazelas sofridas pelo preso durante a execução 

da pena privativa de sua liberdade, além de não permitirem que esta implemente suas 

finalidades, são expressamente ilegais, pelo fato de incidirem em desvio ou excesso de 

execução, conforme disposição da própria Lei de Execução Penal, causando, assim, um 

descompasso entre o disposto na sentença penal condenatória e aquilo a que 

efetivamente o recluso é submetido durante o encarceramento, ferindo, desse modo, o 

princípio da legalidade, o qual deveria nortear todo o procedimento executivo penal.  

Segundo o Título I, artigo 1º da LEP, a execução penal tem por objetivo 

"efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 

harmônica integração social do condenado e do internado”. (BRASIL, 1984).  

A Lei de Execução Penal:  

Art. 2º, parágrafo único: [...] aplicar-se-á igualmente ao preso 
provisório e ao condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando 
recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária.  
Art. 3º: Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os 
direitos não atingidos pela sentença ou pela lei.  



Parágrafo único: Não haverá qualquer distinção de natureza racial, 
social, religiosa ou política. (BRASIL, 1984). 

No capítulo II Da Assistência, seção I Disposições Gerais encontram-se os 

artigos 10 e 11 que dizem:  

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 
Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: 
I - material; 
II - à saúde; 
III - jurídica; 
IV - educacional; 
V - social; 
VI - religiosa. 
(BRASIL, 1984). 

Como prevê a legislação, cabe ao Estado oferecer segurança, assistência médica, 

psicológica, religiosa e social, trabalho e educação aos presos como forma de prevenir o 

crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Ou seja, em última instância, a 

função da prisão seria preparar a pessoa para o retorno à vida em liberdade, 

proporcionando-lhe as condições necessárias para tanto. 

Sabemos que essa é uma matéria controversa, pois muitas vezes, ou na maioria 

delas, o que se vê é o contrário. As pessoas que passam por uma situação de cárcere ao 

saírem encontram condições ainda mais adversas, porque no geral o seu núcleo social 

não sofre alterações, além do que se acrescenta ao seu histórico de vida as marcas 

indeléveis da passagem pela prisão, o estigma. 

Entretanto, a LEP preconiza, em sua Seção V, artigos de 17 a 21, dar assistência 

educacional ao detento.  

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e 
a formação profissional do preso e do internado. 
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema 
escolar da Unidade Federativa. 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou 
de aperfeiçoamento técnico. 
Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio 
com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou 
ofereçam cursos especializados. 
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias de 



reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 
(BRASIL, 1984).  

Como se pode observar, em 1984, ano em que a LEP foi sancionada 

denominava-se ensino de 1º grau as séries do Ensino Fundamental, ou seja, da 1ª à 8ª 

serie, atualmente do 1º ao 9º ano. Isto é, a Lei de Execução Penal assevera que o Estado 

é obrigado a prover a educação fundamental nos estabelecimentos penitenciários, 

devendo integrar-se ao sistema escolar da unidade federativa (Lei de Execução Penal, 

Artigo 18). Porém, mesmo quando se prevê a obrigatoriedade do Ensino Fundamental, a 

responsabilidade do Estado é relativizada, ao se estabelecer que as atividades 

educacionais possam ser realizadas por meio de parcerias com organizações da 

sociedade civil. 

Se você for ver lá na LEP, a obrigatoriedade do ensino das séries 
iniciais é muito genérica. Aí você não sabe se a obrigação é do Estado 
oferecer ou do preso estudar. E a oferta desse ensino, como que deve 
ser, como deve ser organizado, e tudo mais. Eu diria que ficar só nas 
séries iniciais é ser muito tímido. Nós temos que buscar, agora, 
avançar para que seja a educação básica. Porque, se você for pensar, é 
o mínimo que o Estado pode fazer por essa pessoa que tá lá presa. [...] 
Pensando no perfil de pessoas que estão na prisão, é o mínimo que o 
Estado pode fazer! Se a pessoa chega lá analfabeta, ela minimamente 
tem que sair alfabetizada e muito bem alfabetizada. O tempo que ela 
passar privada de liberdade, ela possa passar por um processo de 
escolarização. Isso é o mínimo que o Estado pode fazer! E não é só 
nas séries iniciais. Aí, eu acho que é pensar na educação básica.
(Juraci de Oliveira, supervisor da FUNAP, 2011). 

Apesar da controvérsia, não se pode negar a importância do oferecimento de 

oportunidades de formação às pessoas privadas de liberdade. A oferta de oportunidade é 

um fenômeno contraditório: a inclusão pela exclusão. Nessa perspectiva, é inegável a 

relevância que a educação assume neste contexto como condição primordial ao preparo 

para a convivência em sociedade. 

Em relação à organização das atividades educativas, ainda que a Lei de 

Execução Penal estabeleça que a assistência educacional compreende a instrução 

escolar e formação profissional, na prática verifica-se a permanência da histórica 

confusão entre educação e trabalho; situação que não tem sido resolvida com a 

implementação do ensino profissionalizante, mas, pela sobreposição das atividades de 

trabalho sobre as educativas. 



Mariângela Graciano em sua dissertação de mestrado defendida em 2005, afirma 

que a Lei de Execução Penal restringe a obrigação do Estado em ofertar apenas o 

Ensino Fundamental e também prevê a possibilidade da transferência das 

responsabilidades estatais para organizações privadas. No entanto, o aspecto mais 

restritivo, no que se refere à promoção da escolarização das pessoas privadas de 

liberdade, é a desvalorização das atividades de ‘educação formal’ em relação às 

atividades consideradas ‘trabalho’. 

Muitos relatos dos próprios presos e dos professores que atuam nos presídios 

confirmam: não há incentivos para que as pessoas detidas estudem. Entretanto, 

depreende-se de Maeyer (2006) que a educação na prisão deve ser primordialmente uma 

oportunidade para que os internos analisem sua realidade e entendam as causas e 

consequências dos atos que os levaram ao cárcere. 

A LEP não contempla o tempo de duração das aulas nas instituições penais, 

entretanto na Seção II, Do Trabalho do Interno, afirma: “a jornada de trabalho não será 

inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados” 

(Ibidem, p. 5). O trabalho, por si só, qualquer que seja a tradução em atividades, é 

considerado educativo (Foucault, 1987); mas a educação escolar, por sua vez, não é 

considerada trabalho intelectual. 

A diferença estabelecida entre educação e trabalho, mais do que não incentivar a 

procura por escolarização, reforça o senso comum de que as atividades educativas nas 

prisões constituem-se como ‘privilégios’ concedidos aos encarcerados. 

A tentativa de construir e implantar um Programa de Educação de 
Adultos presos não tem sido tarefa fácil. Mesmo que seus princípios 
venham a se chocar com o saber penitenciário vigente, a Educação em 
regimes de privação da liberdade tem de acontecer dentro dos 
presídios e aprender a conviver com suas vicissitudes, dialogando com 
elas, combatendo-as até a sua superação. A perspectiva de integrar os 
objetivos e metas da Educação aos objetivos e metas da reabilitação 
penal pressupõe a possibilidade de desvincular as práticas e o espaço 
escolares da lógica do aprisionamento. (MOREIRA, 2008, p. 78). 

Como se depreende do exposto, a Educação de adultos presos possui 

características próprias e distintas da Educação de Jovens e Adultos, além de desafios 

próprios e que não são necessariamente de ordem conceitual, programática ou 

curricular. (SILVA, 2001). 



Neste capítulo procuramos abordar, historicamente, a organização do processo 

educativo destinado à escolarização de jovens e adultos presos, destacando, dentre 

outros, dois aspectos fundamentais dessa questão: a criação da Fundação “Prof. Dr. 

Manoel Pedro Pimentel” e a Lei de Execução Penal, desde a criação do seu projeto até a 

sua vigência como Lei. A seguir, passaremos para segunda parte deste texto, no qual 

investigaremos as diretrizes para educação nos estabelecimentos penais e a questão da 

formação dos profissionais destinados à educação prisional. 
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Capítulo 2 Análise de Contexto 

Este capítulo objetiva contextualizar as questões que estão envolvidas na 

educação destinada a jovens e adultos em situação de privação de liberdade. Procurando 

investigar as diretrizes para educação nos estabelecimentos penais, tivemos como base a 

análise de contexto para obter uma compreensão acerca do momento presente, que 

compreende os anos de 2009 a 2011 e, ao mesmo tempo, constituir uma base que 

permita vislumbrar desdobramentos futuros para a situação do objeto de estudo em 

foco.  

Segundo Codato (2011), referenciando Paul Pierson4, a abordagem contextual 

destina-se a “estudos de mecanismos sociais específicos” (p. 3, grifos do autor). Para 

ele,  

A vantagem mais evidente desse enfoque é que ele permite contrapor-
se a explicações deduzidas de grandes teorias, onde o fato histórico 
comparece apenas como um exemplo ilustrativo, ou contrapor-se a 
explicações baseadas em tipologias formalistas, em que o caso é 
classificado (e supostamente explicado) conforme a distância maior ou 
menor em relação a modelos construídos por abstração a partir de 
exemplos selecionados com base em critérios eles mesmos discutíveis. 
Ainda que não seja uma revelação, os preceitos dessa estratégia de 
análise indicam que pensar em termos de contextos é pensar em 
termos de relações. (CODATO, 2011, p. 3, grifos do autor). 

Um evento particular analisado existe sempre como um produto de relações no 

interior de um sistema mais amplo de organização em um determinado lugar e em um 

dado tempo histórico. 

Conforme Pierson (2004, apud CODATO, 2011, p.3, tradução nossa): 

Atores, organizações, ou instituições particulares são configurados em 
parte por suas relações espaciais com outros aspectos do conjunto 
social. De forma similar, um momento particular no tempo é parte de 
processos temporais mais amplos. Eventos são partes de várias 
sequências de eventos. Seu lugar nessas sequências pode cumprir um 
papel crítico na determinação de seu significado.  

Daí por que a análise de um objeto social em suas relações espaço-temporais 

pode se constituir em uma via que conduz à compreensão desse objeto no momento 

Paul Pierson. Politics on time. History, Institutions, and social analysis. Princeton e Oxford. Princeton 
University Press, 2004.



histórico em que se encontra e se manifesta em suas características peculiares na relação 

com outros objetos sociais. Para esta parte do trabalho utilizamos como instrumentos 

para geração de dados a entrevista e estudos bibliográficos e de documentos. A seguir, 

trataremos das Diretrizes Nacionais para a Educação no Sistema Prisional. 

2.1 As Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos Estabelecimentos 

Penais 

Em 2004, o Ministério da Educação (MEC) criou a Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), cujo objetivo é contribuir para o 

desenvolvimento inclusivo dos sistemas de ensino, voltado à valorização das diferenças 

e da diversidade, à promoção da educação inclusiva e dos direitos humanos. 

Roberto da Silva, livre docente na Universidade de São Paulo, especialista no 

tema, historiando a retomada do debate no Brasil explica que: 

Na SECAD foram agrupados, pela primeira vez na história do MEC, 
temas, antes, distribuídos em outras secretarias, como: alfabetização e 
educação de jovens e adultos (EJA), educação do campo, educação 
ambiental, educação escolar indígena e diversidade étnico-racial. A 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO), a OEI e a União Europeia [...] uniram-se à 
SECAD mediante a formalização de convênios, e o tema adquiriu 
dimensão continental, problematizando a educação de presos em toda 
América Latina. (SILVA, 2010a, p. 204-205). 

Entre 2005 e 2008, o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e a 

UNESCO iniciaram uma parceria em prol da expansão da oferta educacional nas 

prisões. O projeto Educando para Liberdade, executado ao longo dos anos de 2005 e 

2006, deu origem a visitas nas unidades prisionais, oficinas técnicas, seminários 

regionais e nacionais, onde foram realizados diagnósticos e experiências. Como parte 

dessa iniciativa, foram elaboradas propostas que culminaram na constituição de um 

documento enviado aos conselhos, dando origem às Diretrizes Nacionais para a 

Educação no Sistema Prisional. 

A partir de 2006, a SECAD passou a organizar seminários regionais 
envolvendo as áreas de educação e de justiça de 14 estados das regiões 
Sul, Centro-Oeste e Nordeste, culminando com a realização, em 
Brasília (de 10 a 14 de julho), de um encontro nacional sobre 
educação no sistema penitenciário, com a participação de diretores de 



presídios, agentes penitenciários e chefes de disciplina, além de 
representantes dos fóruns de EJA dos Estados e do Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN). (SILVA, 2010a, p. 205). 

O projeto Educando para a Liberdade constituiu-se, dessa forma, como 

importante referência na construção de uma política pública no âmbito da educação de 

adultos presos. Ele foi levado a efeito visando a construir uma aproximação entre as 

pastas da Educação e da Administração Penitenciária para viabilizar uma oferta 

sistemática de educação nas prisões. 

O Seminário Nacional pela Educação nas Prisões foi realizado em Brasília entre 

os dias 12 e 14 de julho de 2006, fruto da parceria entre os ministérios da Educação e da 

Justiça e a Representação da UNESCO no Brasil, no sentido de criar condições e 

possibilidades para o enfrentamento dos graves problemas que perpassam a inclusão 

social das pessoas em situação de privação de liberdade e egressos do sistema 

penitenciário, com o apoio do governo japonês. 

As Diretrizes Nacionais para a Oferta da Educação em Estabelecimentos 

Penais foi aprovada pela Resolução Nº 3, de 11 de março de 2009, do CNPCP 

(Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) e homologada pelo Ministério 

da Educação por meio da Resolução Nº 2 do CNE (Conselho Nacional de Educação) em 

19 de Maio de 2010 (BRASIL, 2010, ANEXO A, p. 109), considerando as propostas do 

Seminário Nacional de Educação nas Prisões; o Protocolo de Intenções firmado entre 

os Ministérios da Justiça e da Educação com o objetivo de fortalecer e qualificar a 

oferta de educação nas prisões; bem como o projeto Educando para a Liberdade, fruto 

de parceria entre os Ministérios da Educação e da Justiça e da Representação da 

UNESCO no Brasil. 

Como desdobramento dos seminários regionais, o Seminário Nacional adotou 

uma divisão didática das propostas em três grandes eixos que foram preservados nas 

Diretrizes, como segue abaixo: 

Art. 3º - A oferta de educação no contexto prisional deve:  
I - atender aos eixos pactuados quando da realização do Seminário 
Nacional pela Educação nas Prisões (2006), quais sejam: 
a) gestão, articulação e mobilização; b) formação e valorização dos 
profissionais envolvidos na oferta de educação na prisão; e c) aspectos 
pedagógicos. (BRASIL, 2009). 



As propostas enquadradas no eixo “A” gestão, articulação e mobilização 

destinam-se a fornecer estímulos e subsídios para a atuação da União, dos Estados e da 

sociedade civil, com vistas à formulação, execução e monitoramento de políticas 

públicas para a educação nas prisões. No eixo “B” formação e valorização dos 

profissionais envolvidos na oferta as propostas destinam-se a contribuir para a qualidade 

da formação e para as boas condições de trabalho de gestores, educadores, agentes 

penitenciários e operadores da execução penal. Por fim, no eixo “C” aspectos 

pedagógicos as propostas destinam-se a garantir a qualidade da oferta da educação nas 

prisões, com base nos fundamentos conceituais e legais da educação de jovens e 

adultos, bem como os paradigmas da educação popular, calcada nos princípios da 

autonomia e da emancipação dos sujeitos do processo educativo. (BRASIL, 2009). 

Uma consequência prática da aprovação das Diretrizes Nacionais para a Oferta 

da Educação em Estabelecimentos Penais é a obrigatoriedade de que cada estado da 

federação tenha o seu Plano Estadual de Educação nas Prisões. 

Roberto da Silva, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação em 

Regimes de Privação da Liberdade (GEPÊPrivação), em trabalhos para elaboração dos 

Planos Estaduais de Educação nas Prisões nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul e Santa Catarina defende a ideia de que: 

A aprovação das Diretrizes Nacionais para a Oferta da Educação em 
Estabelecimentos Penais em 2009 abriu o caminho para uma 
discussão em torno da pertinência de um projeto político pedagógico 
para o sistema penitenciário brasileiro, assentado nos dispositivos da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação e da Lei de Execução Penal. 
(SILVA, 2011, p. 165). 

As diretrizes criam novas possibilidades, tais como os Planos Estaduais de 

Educação em Prisões, o fomento das pesquisas e das publicações. Entendemos que elas 

constituem um marco normativo fundamental para a estruturação de políticas de 

educação nas prisões, como parte das políticas públicas de educação de adultos em 

situação de privação de liberdade. 

2.2. A Formação dos profissionais da Educação Prisional 

  

 Passaremos, a seguir, a discorrer sobre os profissionais da educação no sistema 

prisional segundo as Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos 



Estabelecimentos Penais, bem como situar algumas especificidades do Estado de São 

Paulo. 

2.2.1. Os docentes  

 Dentre as propostas enquadradas nos eixos do Seminário Nacional pela 

Educação nas Prisões, consideradas pelas Diretrizes, é contemplada a formação dos 

profissionais da educação prisional para que se garanta uma educação de qualidade para 

todos no sistema penitenciário, conforme segue abaixo: 

Ao ingressar no cotidiano do sistema prisional, o professor passe por 
um processo de formação, promovido pela pasta responsável pela 
Administração Penitenciária em parceria com a da Educação, no qual 
a educação nas prisões seja tematizada segundo os marcos da política 
penitenciária nacional. A formação continuada dos profissionais que 
atuam no sistema penitenciário ocorra de maneira integrada, 
envolvendo diferentes áreas, como trabalho, saúde, educação, 
esportes, cultura, segurança, assistência psicossocial e demais áreas de 
interesse, de modo a contribuir para a melhor compreensão do 
tratamento penal e aprimoramento das diferentes funções de cada 
segmento. (UNESCO, 2006, p. 39). 

De acordo com Freire (2001), o fato de ensinar a alguém um certo conteúdo 

deve significar ter competência para fazê-lo e saber o que se ensina. Pois, a 

responsabilidade ética, política e profissional de quem ensina lhe coloca o dever de se 

preparar, de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. 

Esta atividade exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem 

processos permanentes. “Sua experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai 

deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação que se 

funda na análise crítica de sua prática.” (FREIRE, 2001, p. 259). 

O professor é responsabilizado por conduzir seus alunos para o conhecimento, 

condição para o desenvolvimento da autonomia e ampliação de suas possibilidades de 

participação no mundo. O fazer docente, ao configurar-se na relação entre seres 

humanos, com o objetivo claro de propiciar a promoção dos alunos, supõe compromisso 

para quem o realiza. 

A prática docente assume uma dimensão ética, uma vez que, para além da 

transmissão de conhecimentos, comporta a socialização dos indivíduos nos costumes e 

valores compartilhados pelo grupo a que se dirige, além de uma dimensão política, pois 



visa à formação de sujeitos em contexto específico, implicando aos que a exercem um 

modo particular de ser no mundo. 

Por ser a educação escolar espaço por excelência de circulação do saber, a 

sociedade projeta uma determinada imagem da profissão docente, que deve ser 

compreendida como estando permeada pelas relações socialmente estabelecidas e pelas 

relações de poder que delas derivam. O trabalho docente reveste-se de uma aura de 

possuidor de grande relevância social, que no entanto não é reconhecida socialmente. 

(PENNA, 2003). 

Em sua pesquisa de doutorado, Elenice Onofre (2009) realizou entrevistas com 

monitores que trabalhavam em penitenciárias por ela investigada, contratados pela 

FUNAP via concurso público e também como estagiários. Os docentes fizeram 

referências à importância da escola no interior da prisão como fator de relevância no 

trabalho com os detentos, e ao respeito com que eram tratados por seus alunos. Porém, 

para eles, o trabalho não era reconhecido nem pelos funcionários da prisão, que não 

valorizam a escola, nem pela FUNAP, que se mantinha distante e não os apoiava em seu 

fazer cotidiano, enfim, não lhes era dado o reconhecimento devido em função do valor 

implícito à atividade que desenvolviam. 

Os professores afirmam que o despreparo para enfrentar a sala de aula 
é muito sério. Eles se formam na prática. Quando são contratados, 
recebem apenas algumas orientações gerais e muitas recomendações, 
tendo que se limitar ao que é permitido e não a uma prática autônoma 
e criativa. Às vezes, assistem a uma ou a duas aulas com um professor 
mais experiente e já têm que assumir as salas. (ONOFRE, 2009, p. 8). 

Diante do exposto, pode-se notar a distância entre o proposto pela FUNAP, e o 

vivido. A proposta metodológica estabelece a necessidade de investir na formação 

permanente, instrumentalizando e subsidiando a reflexão e a prática docente. 

Mesmo havendo reuniões de professores com o Monitor Coordenador 
da FUNAP, uma vez que elas têm, na maioria das vezes, preocupações 
voltadas para os números – quantos alunos matriculados, quantos 
promovidos, número de faltas, dias trabalhados – e não com a 
formação docente e a prática educativa. Essa ruptura entre o 
preconizado e a realidade do cotidiano escolar leva à desmotivação e à 
insegurança dos professores, que mostram ter clareza de que a meta da 
reabilitação tem permanecido, no nível verbal, como uma expressão 
de esperança para o consumo público, em vez de um programa 
coerente com um pessoal integrado e profissional. (ONOFRE, 2009, 
p. 9). 



A pesquisa de Onofre (2009) foi realizada com monitores contratados pela 

FUNAP e estagiários, que a pesquisadora denominou professores, porém, para FUNAP, 

os professores contratados são denominados monitores orientadores, os professores 

estagiários, são denominados somente por estagiários, independentemente de ter ou não 

concluído algum curso de licenciatura, e os professores presos são denominados 

monitores presos.  

Essa distorção acontece porque a Fundação não pode contratar professores, fato 

que não ocorre em outros estados em que a educação nos presídios é diretamente 

vinculada a uma escola da Secretaria da Educação. Temos como exemplo o Estado do 

Mato Grosso do Sul, que se organizou conforme segue abaixo: 

A Escola Estadual Pólo Prof. Regina Lucia Anffe Nunes Betine, com 
sede a Rua Pernambuco, n° 1.512, Vila Célia, na cidade de Campo 
Grande-MS, foi criada pelo Governo Popular do Estado de Mato 
Grosso de Sul através do Decreto n°11.514, de 22 de Dezembro de 
2003, credenciada pela Resolução/SED n° 1.714, de 27 de Fevereiro 
de 2004, para oferecer a Educação Básica autorizando o 
funcionamento do Ensino Fundamental e Ensino Médio, podendo ter 
tantas extensões quantas necessárias no Estado. A Escola possui 
extensões nas Unidades Prisionais dos Municípios de Campo Grande, 
Cassilândia, Dourados, Jatei, Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas, 
Paranaíba e Aquidauana, Naviraí, Bataguassu, São Gabriel do Oeste, 
Amambaí. Conta com a seguinte equipe: 
• 01 Diretora 
• 01 Diretora Adjunta 
• 01 Secretária 
• 04 Agentes Administrativos 
• 05 Coordenadoras Pedagógicas 
• 42 Professores. (SILVA, 2010b, p. 31). 

Nos quadros da FUNAP, o número de monitores presos vem aumentando cada 

vez mais, e é sobre eles que passamos a tratar em seguida. 

2.2.2 O monitor preso 

Existe nas prisões de São Paulo a figura do monitor preso que é preparado para 

suprir a função de professor no interior das instituições penais. De acordo com 

documento da FUNAP, 



A origem de prisioneiros atuando como alfabetizadores remonta ao 
final dos anos 60, quando inúmeros intelectuais e estudantes 
universitários condenados à pena de reclusão por crimes políticos 
cumpriam a sentença em meio à população condenada por crimes 
comuns. Este segmento organizou cursos, estudos, atividades culturais 
e iniciaram um processo informal de alfabetização, uma vez que a 
grande maioria dos prisioneiros era analfabeta ou semi-alfabetizada. 
(SOUZA; BRITTO; FORTUNATO, 2005, p. 5). 

Conforme depoimento do superintendente da FUNAP em 2011,  

Em 2004 organiza-se o programa Tecendo a Liberdade que no ano de 
2011 é aplicado considerando o histórico de educação da FUNAP, é 
nesse momento, que se define trabalhar com o monitor preso, com os 
segmentos de alfabetização, ensino fundamental e médio. (Felipe 
Melo, superintendente da FUNAP, 2011). 

Esse programa por ele citado - Tecendo a Liberdade (2005) – estabelece as 

funções que competem ao monitor preso: 

1. Realização de aulas nos presídios, sob orientação e acompanhamento do 

monitor orientador; 

2. Colaboração na organização e sistematização dos dados do atendimento 

educacional da unidade; 

3. Participação na formação continuada oferecida pelo monitor orientador, 

respeitando as necessidades e as diretrizes estabelecidas pela FUNAP; 

4. Realização de registro de atividades e relatórios regulares a serem 

apresentados ao monitor orientador; 

5. Realização de hora-atividade, em que deverá preparar estudos e atividades 

pedagógicas; 

6. Participação no funcionamento da escola nos horários que lhe são atribuídos. 

Ainda em seu depoimento, o superintendente revela o modo como o programa 

foi se constituindo nas unidades prisionais: 

Em 2005, a gente começa com a penitenciária de Andradina. Em 
paralelo, lá em Andradina, a gente criou um curso de inglês, que era 
uma parceria da FUNAP, a diretoria do presídio e a diretoria de ensino 
da Secretaria de Educação. A FUNAP contratava monitor, fazia a 



seleção de contratação do monitor, e a diretoria de ensino fazia todo o 
trabalho de supervisão e de suporte pedagógico. Então, a gente o tinha 
material multimídia. Tivemos um primeiro professor lá ele saiu. O 
Maurício estava já trabalhando com a gente, na época, estava na 
alfabetização. Quando saiu o professor que era do Inglês, aí vem o 
Maurício. Ele ficou com a gente de 2005 até o final de 2010, quando 
saiu sua liberdade. O Maurício deu aula para alfabetização e 
fundamental. E aula de Inglês. E aí ele reestruturou toda essa ideia, 
proposta do projeto do curso de Inglês. Ele montou um projeto, muito 
bacana e que hoje ele tá fazendo. (Felipe Melo, superintendente da 
FUNAP, 2011). 

Maurício Mattos, referido acima pelo superintendente, – ex-monitor preso da 

FUNAP, egresso, professor de inglês e informática, criador de um curso de inglês e 

materiais didáticos – relata a formação pedagógica que teve para dar aula de 

alfabetização na penitenciária em que estava privado de liberdade: 

A gente teve um grande apoio de um pedagogo na parte da teoria. De 
como ensinar, como dar aula. Esse pedagogo era um elo, ele prestava 
um serviço pra FUNAP, ele não era um funcionário da FUNAP. 
Porque com a grande quantidade de presídios no estado de São Paulo 
a FUNAP não tem, talvez, funcionários em todos os presídios. Então, 
em alguns presídios, são os próprios agentes penitenciários, porém, 
desviado da função, com formação pedagógica, que acabam 
direcionados a estar ali presente e, diariamente, ajudar. Foi meu ex-
agente penitenciário que me dava formação, todos os dias a gente se 
reunia... As aulas eram no período da manhã, das 7h às 11h00, e, no 
período da tarde, obrigatoriamente seis horas diárias de trabalho. Ou 
seja, eram quatro horas diárias, na parte da manhã, aulas práticas, e 
outras duas horas, no período da tarde, aí, sim, de formação 
pedagógica. O objetivo principal era trazer aquele preso que não teve 
oportunidade, ou deixou a oportunidade há alguns anos atrás, a estar 
novamente, a voltar a ter uma nova oportunidade de estudos. Ou seja, 
abrir um leque, nossa visão de mundo. O objetivo, lá na frente, quando 
ele, agora, depois, egresso é inserir esse preso na vontade. Despertar 
nele, novamente, a vontade dele aprender. (Maurício Mattos, ex-
monitor preso da FUNAP, 2011). 

Ao ser perguntando sobre o motivo pelo qual os presos frequentavam a escola, o 

ex-monitor respondeu que nem todos estavam na sala de aula com o objetivo de 

aprender e que muitos presos estavam lá para se desvencilhar de todas as dificuldades. 

Nem todos estavam lá com o objetivo: 

ah, eu vou vir aqui pra retornar aos meus estudos, vou aprender, vou 
retornar ao ensino fundamental, retornar ao ensino médio, e quem 
sabe, um dia, fazer algum outro tipo de curso. Na verdade, boa parte 
deles estava lá driblando o presídio, assim como a violência e a 



opressão que existe, tanto pelo lado da segurança, como o lado do 
preso. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

O egresso revela que, também para ele, a motivação inicial quando se inscreveu 

para concorrer à vaga de monitor preso era a de se desvencilhar da prisão, pois não 

sabia ao certo o que iria fazer, conforme poderemos confirmar a seguir: 

Quando eu cheguei ao processo de seleção e fiz a seleção, eu não 
sabia o que ia ser. Eu encarei como um grande desafio. Mais um 
desafio. E, também, como a grande maioria que eu falei, eu também 
estava me desvencilhando dessa do presídio. E aí ia ser algo novo. Ia 
ser algo que eu estaria utilizando de aprendizado pra mim mesmo. A 
partir do ano de 2005. Não do início de tudo, zero, mas depois de 
alguns meses, eu passei a gostar. Inicialmente, quando um dos meus 
primeiros alunos, analfabeto absoluto, trouxe a sua família à minha 
cela, no dia de visita, e me apresentou como professor dele. Isso pra 
mim foi muito gratificante. Com uma carta na mão. E que foi a 
primeira carta que ele escreveu pra família dele. E isso me deixou 
muito feliz. E, aí, eu vi que eu poderia ensinar alguém, inclusive 
aprender a escrever. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 
2011). 

Esse sentimento de realização pessoal evidenciado pelo egresso vem ao encontro 

do que Penna (2003) diz a respeito daquilo que considera ser um professor. 

Ser professor confere aos que exercem esse ofício uma determinada 
condição, que expressa o contexto no qual a atividade se realiza, mas 
também o que socialmente se espera ver concretizado com essa ação. 
Essa marca se apresenta no trabalho desenvolvido pelos monitores 
presos, bem como nas relações por eles estabelecidas com seus alunos. 
(PENNA, 2003, p. 74). 

O egresso Maurício afirmou utilizar o método de ensino utilizado pelo Programa 

Tecendo a Liberdade e o material didático dele decorrente nas aulas para alfabetização. 

Questionado sobre como ele conseguia trabalhar com um material que pressupõe 

pessoas alfabetizadas, com a turma de alfabetização, respondeu:  

É a mescla de pessoas, tanto já semialfabetizadas, como alfabetizadas 
e aqueles chamados analfabetos. Essa mescla de alunos dentro de uma 
só sala de aula. Com alguns mais experientes, outros menos 
experientes. Requeria uma habilidade nossa, que eu não vejo hoje na 
maioria dos professores que dão aula em escolas tradicionais!  Tanto 
em escolas particulares, quanto em escolas públicas. Então, requeria 
de nós, monitores presos, uma habilidade que nós jamais 
imaginávamos. Que eu jamais imaginei que eu teria. De estar tendo a 



oportunidade de fazer a troca de experiência de um com o outro. 
Aquele que sabia mais ajudar na experiência, com aquele que sabia 
um pouco menos e esse com o outro que não sabia nada. E utilizando 
a própria vida dele como alavanca do saber e do aprender. (Maurício 
Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

Maurício relata, ainda, ter alfabetizado em torno de oitenta alunos no período de 

um ano e meio em que foi monitor preso da alfabetização. Sobre a representação em 

relação aos outros presos e possíveis conflitos ele afirmou o que se segue: 

Em primeiro lugar, a gente era visto como exemplo. Um exemplo 
dentro do próprio presídio. Pelo aluno, estou falando sobre a visão do 
aluno. Nós éramos vistos como exemplo, vistos com bons olhos, nós 
éramos vistos como um exemplo, dentro do presídio. Não para todos 
os presos. Mas, principalmente, pra quem estava em sala de aula. Ah, 
conflitos, primeiro, social. Conflito financeiro. Porque a gente era 
remunerado com um valor bem acima da realidade do próprio 
presídio. A gente tinha um conflito de interesse, porque você estava 
influenciando alguém, estava deixando alguém um pouco mais 
consciente, as ideias dos outros de uma sala de aula, que você, às 
vezes, batia de frente ou ia ao contrário do que a maioria estava 
pensando. Fica fácil manipular alguém, vamos supor, que não sabe 
nada. E a partir do momento que ele começa a aprender um pouco 
mais, começa a descobrir um novo mundo, a ter um pouco mais de 
conscientização de vida, já começa a não seguir mais as regras da 
própria prisão. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

Depreende-se dos depoimentos acima expostos que ao assumir o exercício 

docente na condição de detento, alguns aspectos da cultura docente puderam ser 

explicitados. O ex-monitor preso, que não exercia a docência antes de sua detenção, ao 

assumir a posição de professor, aprendeu os traquejos do desempenho dessa função com 

orientadores, além de se valer de modelos percebidos em antigos professores, quando de 

sua passagem pela escola.  

A pesquisa evidenciou também que ao assumir a função de professor, Maurício 

assumiu determinadas formas de agir relacionadas à cultura docente e aos modos de ser 

e estar na escola, relacionados ao lugar ocupado pelo professor, diferente daquele 

ocupado por seus alunos, tais como: participar de reuniões, preocupar-se com a 

motivação dos alunos para os estudos, ter habilidade para lidar com os diferentes níveis 

de adiantamento dos estudantes, conseguir estabelecer relações de ajudas entre pares, 

sentir-se como um exemplo aos alunos, emocionar-se com o progresso deles, ter 

consciência do valor de seu trabalho para a conscientização de todos. 



A experiência relatada acima é reveladora da importância que tem a questão da 

formação dos profissionais destinados ao trabalho educativo no interior das prisões, 

para que, de fato, esse trabalho consiga resultar na inclusão social daquelas pessoas que 

se encontram, momentaneamente, em situação de privação de liberdade. 

Neste capítulo procuramos explicitar a forma pela qual tenta-se organizar no 

Brasil e no estado de São Paulo o programa de educação nos estabelecimentos 

prisionais, com a criação, no MEC, da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) e com o desenvolvimento do projeto “Tecendo a 

Liberdade”, que acabou dando origem às Diretrizes Nacionais para a Educação no 

Sistema Prisional. Além disso, abordamos a questão da formação dos profissionais da 

educação, destacando a figura do “monitor preso” que atua como professor no sistema 

prisional do estado de São Paulo. 

Passamos a seguir à terceira parte do texto, no qual trataremos das perspectivas 

futuras para educação prisional no estado de São Paulo. 



TERCEIRA PARTE: Futuro



Capítulo 3 Sistema Prisional Paulista: perspectivas de futuro 

Este capítulo tem por objetivo a compreensão de como se apresenta a realidade 

educacional no Sistema Prisional Paulista no momento em que foi realizada a pesquisa 

da qual foi gerado o presente trabalho, e de quais seriam as perspectivas e projeções 

futuras para essa educação. Para isso, o aporte teórico da análise de contexto nos 

permitiu constituir uma base que possibilita vislumbrar desdobramentos futuros para a 

situação objeto de estudo. Utilizamos a análise documental, bibliográfica e dados 

gerados pelas entrevistas semi-estruturadas. 

Iniciaremos, então, fazendo uma breve contextualização dos dados quantitativos 

referentes à população carcerária no estado de São Paulo, apontando suas 

especificidades, incluindo-se a análise de depoimentos, gerados por meio de entrevista, 

relativos a pessoas que têm vivenciado a realidade pesquisada. Em seguida, faremos 

uma análise do documento elaborado no primeiro semestre de 2011 com relação a 

propostas futuras para educação de pessoas privadas de liberdade no Estado. 

3.1 A Educação Prisional como Política Pública de Educação  

O sistema prisional está organizado, em nível estadual, de modo que cada 

governo estadual tem certo grau de autonomia, que implica, para os Estados em seu 

conjunto, a responsabilidade pela implementação de políticas públicas para Educação 

no Brasil. Por isso, em razão da diversidade cultural, econômica e social de cada Estado 

da federação, a realidade penitenciária brasileira é muito heterogênea.  

O Plano Estadual de Educação nas Prisões, por exemplo, estabelecido pelas 

Diretrizes Nacionais foi realizado distintamente pelos diversos Estados. Enquanto uns, 

como o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, os elaboraram e vêm investindo na 

implementação de ações e políticas de incentivo à educação, outros pouco ou quase 

nada fazem nessa direção. 

Perguntado a respeito de qual avaliação faria sobre a escolarização oferecida no 

contexto prisional nacional e no paulista, o Supervisor da FUNAP, em 2011, forneceu-

nos as seguintes informações: 

Para fazer uma avaliação tem que se pensar em 2 vetores, quantitativo 
e qualitativo e é uma questão muito controversa. Em termos de Brasil 



os dados são difíceis de ser coletados, e diante do que foi pesquisado 
muitos estados ainda estão começando uma experiência, no Rio 
Grande do Norte eles estão começando a implementação do Plano 
Estadual em Prisões; tive acesso a outros estados que tinham materiais 
didáticos para os presos como referência e exercícios de reflexão. 
Porém, há iniciativas muito interessantes sendo feitas, como Pará e 
Paraná, e uma das coisas mais interessante disso é apontar para uma 
política educacional nacional, ter as Diretrizes Nacionais para a Oferta 
de Educação nos estabelecimentos penais. [...] No Estado de São 
Paulo, para se falar [em escolarização] tem que pensar na FUNAP, 
pede-se rigor aos gerentes para passar os números dos alunos 
frequentes, o Estado atende 14.000 e isso representa menos de 10%. 
[...] Hoje a população carcerária [do estado de São Paulo] é de 
170.000, mas em termos absolutos esses números são grandiosos. [...] 
uma questão crucial porque o sistema prisional paulista se espalhou 
por todas as regiões e isso exige de qualquer sistema um investimento 
muito grande e que isso chegue às diversas regiões do estado que se 
expandiu muito rapidamente. (Juraci de Oliveira, supervisor da 
FUNAP, 2011). 

Além disso, o Supervisor também apontou dados relativos ao sistema nacional e 

explicitou sua visão acerca da realidade da educação nas prisões. Em suas palavras: 

Não há uma troca entre os Estados daquilo que é feito nas prisões, o 
que se sabe do sistema prisional de uma forma geral no Brasil é que 
ele é muito deficitário, tem problema de toda ordem. Tem a questão 
numérica, a média de atendimento educacional em termos percentuais 
não é muito clara, há estudos que apontam 17%, outros 15% da 
população carcerária nacional; do ponto de vista quantitativo há todas 
as possibilidades possíveis, mas o que falta é ter uma política clara, 
mas ainda são programas que muitas vezes são adaptações dos 
programas oferecidos na EJA fora da prisão. (Juraci de Oliveira, 
supervisor da FUNAP, 2011). 

Corroborando essa afirmação do supervisor, os dados identificados pela 

Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação: Educação nas Prisões 

Brasileiras, realizado no ano de 2009 vinculado à Plataforma Direitos Humanos 

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (DhESCA), apontam que, apesar de 70% 

da população prisional sequer possuir o ensino fundamental completo e de 60% ser 

formada por jovens com idade entre 18 e 30 anos, somente 18% das pessoas privadas de 

liberdade tem acesso a alguma atividade educativa. Além disso, quando consideramos a 

distribuição pelos níveis de ensino escolar - ensino fundamental e médio – as taxas de 

acesso no sistema prisional revelam ainda mais a insuficiência desse atendimento: as 

taxas são, respectivamente, 12% e 6%. 



Também os dados nacionais do Infopen (BRASIL, 2011a) relativos à população 

carcerária do estado de São Paulo corroboram as informações do supervisor; eles 

mostram a distribuição da população carcerária do estado por grau de escolaridade. 

Neles, fica evidente a grande quantidade de pessoas com baixa escolaridade. A maioria 

“sequer tem o ensino fundamental completo (etapa da educação básica cuja oferta e 

matrícula são obrigatórias)” (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 2), conforme se 

pode observar na tabela abaixo: 

Categoria: Perfil do Preso Masculino Feminino Total

Fonte: Ministério da Justiça. InfoPen, jun/2011. 

* Os dados referem-se à população carcerária custodiada no sistema penitenciário. Estão excluídos do 
gráfico os presos em unidades policiais. 
**O somatório dos indicadores constantes nos gráficos acima não coincide com o total de presos 
custodiados no sistema penitenciário em 2010. Essa divergência decorre de inconsistências no 
preenchimento dos dados. 

Como se pode depreender da tabela acima, a população carcerária no Estado de 

São Paulo representava, em 2011, um total de 170.480 presos, que compõem um 

contingente distribuído em 110 estabelecimentos penais espalhados por todo o Estado. 

Analisando os números, constata-se que essa população é predominantemente 

masculina: 161.340 são homens, representando quase 95% do total. Quanto à 

escolaridade, 5.022 são analfabetos, sendo 4.755 homens e 267 mulheres; a grande 

maioria, tanto de homens quanto de mulheres, não completou o Ensino Fundamental, 

totalizando 65.672 pessoas, corroborando as estatísticas nacionais.  

Outros dados do Ministério da Justiça evidenciam que o problema do 

encarceramento está ligado à questão educacional. Eles apontam que a população 

carcerária brasileira está perto de 497 mil pessoas: são 496.251, dentre homens e 

mulheres. Ao observarmos as informações sobre essa população, percebemos que o 

encarceramento faz parte de um processo de exclusão anterior, que passa pela falta do 

acesso à educação: 66% das pessoas presas não chegaram a completar o ensino 

fundamental, sendo que, destas, 11,8% são analfabetas. 



Ainda que a Lei de Execução Penal reconheça o direito das pessoas encarceradas 

à educação, esta não é uma realidade nos presídios do país. As informações do Depen 

(Departamento Penitenciário Nacional) apontam que apenas 8,4% da população 

prisional têm acesso a alguma atividade voltada à educação, em que se incluem 

atividades diversas, que vão do ensino escolar a cursos técnicos e oficinas. 

Depreendemos de Graciano (2005) que a insensibilidade social para as horríveis 

condições das prisões brasileiras se dá em razão do tipo de classe social que compõe a 

população carcerária: o contingente de presos se constitui predominantemente pessoas 

pobres, em sua maioria negras e homens. Corroborando parte dessa afirmação, o 

Supervisor da FUNAP afirma: “[...] a prisão no Brasil teve como objetivo talvez o 

controle dos pobres, tem servido muito mais para o Estado do que para a população, 

[...].”(Juraci de Oliveira, supervisor da FUNAP, 2011).

Coerente com essa ideia foi o que ocorreu durante a ditadura militar: quando os 

filhos e filhas da classe média experimentaram o tratamento do cárcere sob a 

denominação de presos políticos, houve mobilização social devido aos maus tratos 

destinados a essas pessoas. Porém, a mesma solidariedade não se estende aos presos e 

presas denominados comuns, e as pessoas que contestam o tratamento indigno que lhes 

é dispensado são chamadas de defensoras de bandido.

Um fato a ser considerado como indicador das finalidades historicamente 

punitivas e repressivas da prisão é que, como constata Silva (2010a), 

os estabelecimentos penitenciários estão cada vez mais se 
caracterizando como instâncias de socialização de jovens que não 
puderam completar este processo quando em liberdade. Jovens que em 
liberdade não puderam aprimorar o desenvolvimento de suas 
potencialidades humanas, que não encontraram ainda o sentido de 
suas vidas, e que não adquiriram escolarização ou profissionalização 
suficiente para lhes assegurar um lugar em suas comunidades estão 
sendo cada vez mais compelidos a encontrar na prisão o espaço que 
lhes forje o caráter e a personalidade. (SILVA, 2010a, p. 210). 

Falando a respeito da situação específica do estado de São Paulo, o supervisor da 

FUNAP avalia de forma similar o que vem ocorrendo no interior das prisões estaduais: 

[...] Do ponto de vista qualitativo, o que a FUNAP foi construindo ao 
longo desses 30 anos é que ela foi construindo um saber dentro das 
prisões. Buscou-se avançar na qualidade de ensino, sobretudo na 
relação do educador com o educando criando um espaço que fosse 
propício à manifestação do aluno. [...] Se a prisão não tem essa 
função, com certeza esse é o seu real punitivo e não o ideal 



ressocializador, por isso tem-se o embate nas atividades voltadas aos 
presos, mas no caso da FUNAP como está presente dentro das prisões 
não se tem. A FUNAP [...] acaba conseguindo avanço exatamente por 
essa presença e consegue transitar em diversos espaços e estabelecer 
sua presença, e uma coisa que facilitou muito foi a figura do monitor 
preso, na dinâmica prisional ele acaba sendo a ligação entre preso e a 
escola, entre a população e essas atividades. (Juraci de Oliveira, 
supervisor da FUNAP, 2011). 

Por outro lado, em ampla análise das prisões na atualidade, Wacquant (2001) 

chama a atenção para o que denomina penalidade neoliberal, que se volta especialmente 

para os pobres e excluídos da sociedade e que se constitui em paradoxo. Para o autor, 

nas políticas atuais de contenção da criminalidade, os problemas sociais gerados pela 

exacerbação da exclusão social e do aumento da concentração de renda, característicos 

da sociedade atual, não são considerados, e o que se propõe é o recrudescimento da 

punição e o aumento do que denomina de exclusão carcerária, que se volta justamente 

para as camadas sociais mais desfavorecidas. Essa política de tratamento da 

criminalidade torna-se ainda mais desastrosa em países com fortes desigualdades 

sociais, como o Brasil, onde a pobreza em massa leva ao aumento da criminalidade e da 

violência por parte do poder instituído para contê-la.

Podemos traçar um paralelo entre o aumento dos índices de criminalidade e o 

modelo econômico neoliberal adotado por nosso governo. É inegável que, pelo fato de o 

crime tratar-se de um fato social, o aumento da criminalidade venha a refletir 

diretamente a situação do quadro social no qual se encontra o país. Zaluar (1998) revela 

que o discurso que caracteriza o outro como o portador da violência reveste-se na nossa 

sociedade de um caráter ideológico.  

O caráter ideológico dos discursos fica mais claro quando o adjetivo 
violento é utilizado sistematicamente para caracterizar o “outro”, o 
que não pertence ao seu estado, cidade, raça, etnia, classe social, 
bairro, família ou grupo. Em algumas cidades, o crime e a violência 
são como um artifício ou um idioma para se pensar sobre o “outro”. 
(ZALUAR, 1998, p. 248). 

O não reconhecimento desse outro como uma parte integrante da sociedade, ou 

seja, a visão sobre ele como um estranho facilita que lhe sejam impostas as 

responsabilidades pelos males sociais, criando estereótipos sobre o imigrante, o 

favelado, os negros etc. Os detentos são, neste caso, esse outro. 



[...] Nos anos 90, a generalização de imagens da cidade como um 
ambiente violento e os sentimentos de medo e insegurança dela 
decorrentes passaram a fazer parte do cotidiano dos seus moradores, 
mas atingiram particularmente os que vivem nas favelas e bairros 
pobres. Essas ameaças à segurança quebram o equilíbrio das tensões 
em que se monta a paz social, vindo alimentar os círculos viciosos da 
violência cotidiana em que os pobres tornaram-se os mais temidos e 
os mais acusados, justificando a injusta repressão que sofrem. 
(ZALUAR, 1998, p. 252). 

Dessa forma percebemos como, apesar da violência ser sentida por todos os 

moradores da cidade, ela é experimentada e vivida mais intensamente pelos moradores 

das favelas; ou seja, esses moradores considerados como outros sofrem, além da 

violência, uma repressão maior por serem considerados como os portadores dessa 

mesma violência. E é desses contingentes populacionais, cuja existência é marcada por 

precárias condições socioeconômicas, educacionais e de profissionalização, que advém 

a maior parte dos que se encontram no interior das prisões.  

A educação aparece como um aspecto marcante desse quadro. Como apontamos 

acima, há uma alta incidência de pessoas com baixa escolaridade no interior das prisões; 

grande parte delas não tem o ensino fundamental completo, embora seja ele obrigatório 

para todos os cidadãos. Mecanismos de exclusão fazem com que muitos deixem a 

escola antes que possam concluir seus estudos, diminuindo os efeitos do processo de 

democratização do ensino, pelo qual muitas pessoas que antes estavam excluídas do 

sistema educacional, tanto por uma condição social insatisfatória, quanto pela 

dificuldade de encontrar um estabelecimento de ensino próximo, a população rural, por 

exemplo, passam a ter um acesso progressivamente facilitado à educação.  

Embora ainda convivamos com os mecanismos de exclusão que caracterizam a 

sociedade em que vivemos, numericamente vemos a instituição escolar brasileira se 

expandir, e, com isso, ampliar a inclusão de diversos grupos e classes sociais que não 

integravam a escola como um de seus espaços formativos. Como afirma Spósito, 

A instituição escolar, ao se expandir, surge também como um espaço 
de intensificação e abertura das interações com o outro e, portanto, 
caminho privilegiado para a ampliação da experiência de vida dos 
jovens que culminaram com sua inserção no mundo de trabalho. 
(SPÓSITO, 2005, p. 90). 



Spósito (2005) argumenta, ainda, que, apesar dessa expansão, a escolaridade já 

não se afigura mais como garantia da entrada no mundo do trabalho, especialmente o 

ingresso no mercado formal de ocupações, que afeta especialmente os jovens pobres 

que possuem uma educação formal insatisfatória, e, via de regra, não conseguem o 

acesso aos degraus mais elevados do sistema de ensino. 

O incentivo à educação formal para todos vai aos poucos se transformando numa 

realidade bem difundida na atualidade. Mesmo considerando os graves problemas 

sociais brasileiros, não se pode negar que é mais fácil estudar hoje do que há 40 anos. 

Ser alfabetizado e concluir o ensino médio é o mínimo que se espera de um jovem em 

termos educacionais, entretanto, essa ampliação do acesso à escola não facilitou a via de 

acesso para o mundo do trabalho, especialmente para os pobres. 

Para eles, os obstáculos ultrapassam o cenário das escolas com seus conteúdos 

uniformes que normalmente passam à margem das diferenças sociais; assim, o que se 

chama pedagogicamente de ensino formal, torna viável o acesso às informações de 

forma padronizada com conteúdos pedagógicos que seguem uma tradição de ensino 

originalmente direcionada a classes sociais favorecidas. Isso gera naqueles que 

pertencem a classes sociais desfavorecidas uma série de dificuldades, a começar pela 

linguagem estabelecida em sala de aula e o pouco significado que ela transmite àqueles 

que não conseguem encontrar vias de aplicabilidade ao que está sendo transmitido. 

As primeiras vítimas acabam sendo os recém-formados; os alunos e estudantes 

de família pobre conseguirão, no máximo, ao final de um longo e, na maioria das vezes, 

penoso percurso escolar, obter um diploma pouco valorizado. O provável fracasso 

desses jovens se torna hoje ainda mais estigmatizante que no passado, pois 

aparentemente eles tiveram uma chance, estudaram. Assim, entra-se em uma era onde o 

aumento do desemprego inclui os indivíduos diplomados e, portanto duplamente 

excluídos e desvalorizados: 

[...] a instituição escolar é vista cada vez mais, tanto pelas famílias 
como pelos próprios alunos, como um engodo e fonte de imensa 
decepção coletiva: uma espécie de terra prometida, sempre igual no 
horizonte, que recua à medida que nos aproximamos dela. 
(BOURDIEU, 1997, p. 483). 

Ao mesmo tempo em que a escola se torna mais acessível, os conteúdos 

programáticos por ela adotados passam a funcionar como o novo divisor de águas entre 



a escolaridade feita para os ricos e a feita para os pobres. Esses conteúdos escolares 

ensinados funcionam de forma diversificada nas escolas para ricos, onde são incluídas 

algumas disciplinas complementares que vão além das matérias clássicas ensinadas nas 

escolas públicas, com uma ou mais disciplinas de língua estrangeira, aulas de 

informática, de orientação vocacional, ou seja, disciplinas complementares que vão 

surgindo em consonância com as demandas e necessidades estabelecidas pela sociedade 

capitalista, visando sempre a uma melhor preparação do aluno para enfrentar as novas 

exigências do mercado competitivo de trabalho. 

Essa realidade é demonstrada por Mary Garcia Castro (1999) em uma pesquisa 

realizada em nove estados brasileiros, no ano de 1999, com jovens em situação de 

pobreza. Segundo essa pesquisa, as dificuldades encontradas por eles para conquistar 

trabalho referem-se, especialmente, ao fato de que as mudanças no mundo do trabalho 

se traduzem, em grande parte, pelo aumento das exigências que o mercado estabelece 

quanto às habilidades necessárias para a contratação. 

Esse cenário afeta especialmente os jovens de setores populares e remete a uma 

reflexão sobre o insuficiente investimento educacional disponível para esse segmento, 

incapaz de minimizar os atritos referentes à sua participação no mercado de trabalho 

motivados pela baixa e deficitária qualificação de que dispõem, em flagrante confronto 

com a necessidade de fontes de sobrevivência de grande parte da população jovem e dos 

familiares que do seu trabalho dependem: 

[...] trabalho e juventude são campos de polêmica, inclusive no meio 
internacional, não havendo consenso sobre a propriedade da inserção 
no mercado de trabalho quando se trata de uma população que, em 
princípio, deveria estar dedicada aos estudos. [...] Contudo, é um dado 
a participação de jovens brasileiros na população economicamente 
ativa (PEA) – como empregados ou desempregados em busca de 
trabalho. No Brasil, a PEA de 15 a 24 anos correspondia, em 1995, a 
65,2% dessa faixa etária, representando 18,8 milhões de jovens. 
(CASTRO, 1999, p. 44). 

As especificidades da realidade brasileira evidenciam a gravidade da situação 

desses jovens que necessitam conciliar trabalho ou algum tipo de geração de renda aos 

estudos, porém eles sofrem com as consequências do ensino deficitário que recebem na 

rede pública, colocando-os numa desvantagem sem medida frente aos alunos das 

escolas particulares que dispõem de todo um arsenal de instrumentalização para melhor 



qualificar seus alunos, instaurando práticas de exclusão apontadas pelos próprios jovens 

participantes da citada pesquisa, que consideram que o fato de não estudarem em 

escolas que os preparem para a competição do mercado configura-se como uma das 

principais causas que dificultam conseguir um emprego. (CASTRO, 1999).  

De fato, a brutal diferença que o ensino formal estabelece entre as diferentes 

classes sociais é perturbadora e confunde o jovem pobre, especialmente porque ele 

acredita que a sua passagem pela escola é fundamental para que ele possa vir a ser 

alguém na vida, e seu esforço em realizar essa passagem pela escola não corresponde e 

nem consegue alargar as oportunidades de trabalho. Essa realidade fica patente quando 

se observam os resultados da pesquisa realizada por Castro (1999):  

Os jovens reconhecem a dificuldade de acesso ao trabalho 
especialmente devido aos requisitos quanto à escolaridade, ou seja, à 
tendência de o mercado exigir níveis cada vez mais elevados de 
escolaridade para atividades as mais diversas, muitas das quais que em 
outros tempos não apresentavam tal exigência. (CASTRO, 1999, p. 
51). 

No entanto, essa mesma pesquisa aponta para a manifestação de perplexidade e 

de desalento dos jovens com a perda do significado da escolaridade como credencial 

para o trabalho, expressão de uma conjuntura que eles próprios estranham, pois 

continuam destacando a importância da escola para a conquista de melhores e maiores 

possibilidades no campo profissional, apesar de reconhecerem suas desvantagens frente 

aos estudos deficitários que recebem como jovens de classe social desfavorecida. 

Temos então aqui uma situação em que o fato de o jovem estar inserido na 

escola provoca nele uma dor silenciosa pela promessa que dissimula a real 

impossibilidade de que ele alcance algum sucesso por meio dos estudos, estabelecendo 

uma lógica social que penaliza a própria vítima. 

Ao mesmo tempo em que o jovem pobre se vê obrigado a não sucumbir ao 

esforço de buscar ampliar suas chances pela via escolar, ele sofre a culpa por não 

conseguir superar a insuficiência dos parcos recursos educacionais que recebeu, 

insuficiência que se estende para o campo profissional quando confrontado a outros 

níveis mais privilegiados de escolarização. 

Assim Bourdieu (1997, p. 485) discorre sobre a relação-diferenciação que se 

estabelece entre o capital escolar e o capital cultural: 



[...] os alunos oriundos de famílias ricas receberam o senso do 
investimento, assim como os exemplos e os conselhos capazes de 
sustentá-los em caso de incerteza, e estão assim em condições de 
investir na hora certa e no lugar certo [...], enquanto os oriundos de 
famílias pobres [...], na maioria dos casos abandonados a si mesmos já 
desde o primário, e obrigados a entregar suas escolhas à instituição 
escolar, ou ao acaso, para encontrar seu caminho, num universo cada 
vez mais complexo, e por isso votados a errar a hora e o lugar no 
investimento do seu reduzido capital cultural. (BOURDIEU, 1997, p. 
485). 

Há, pois, uma contradição contida nessa proposta de oferecer ensino a todo 

mundo, como sugere a frase corrente educação para todos, pois se pela aparência não se 

pode deixar de admitir a ampliação e uma maior facilidade de acesso à educação no 

Brasil, sabe-se que essa educação é desigual e que, portanto, reforça e legitima a 

desigualdade das condições e possibilidades que jovens de classes sociais distintas 

possuem para conquistarem um espaço profissional. 

A incerteza do futuro parece agravada pelas incertezas e instabilidades do 

presente, assim, o contexto que os jovens de uma forma geral encontram dentro do 

sistema educacional é acentuado no caso do jovem pobre em razão das repetidas 

frustrações provenientes de uma escolaridade desigual. 

Nesse sentido, a escola não poderia compor o universo de incertezas 

característico de nosso tempo, porque ela representa uma via privilegiada de acesso ao 

mundo adulto, de preparação para o universo profissional, entretanto, o que se assiste 

hoje é que ela já não cumpre esse referencial de suporte real, porque não pode garantir 

uma estabilidade suficiente para o desenvolvimento pessoal e profissional, sobretudo 

para os pobres. 

Essa falta de controle sobre o presente e sobre o futuro, que atinge especialmente 

os jovens mais vulneráveis socialmente, favorece um tipo de comportamento que 

caracteriza essa falta de domínio sobre as situações a que estão submetidos; assim, esses 

jovens e suas famílias tendem a buscar a permanência nesse estado de incerteza sobre a 

conquista de um futuro melhor pela via escolar porque não dispõem de outros recursos 

que possam instrumentalizá-los para enfrentar um futuro tão incerto quanto ameaçador. 

Assim, a realidade utópica constitui-se em uma manifestação frequente no caso 

dos jovens pobres; a escolha de permanecer na incerteza torna-se um escudo contra uma 

realidade ameaçadora, assim como as projeções para o futuro com um elevado nível de 

aspiração demonstram a ausência de recursos internos de proteção. 



Castro (1999, p. 49) se refere a esse tipo de manifestação como uma realidade 

utópica dos jovens pobres ouvidos durante a pesquisa realizada com jovens entre 14 e 

24 anos no Rio de Janeiro: “o alto nível de expectativa [...] convive com uma realidade 

onde o que se almeja é pouco acessível; as fantasias estão muito distantes de se 

realizarem e o estado de satisfação é quase inatingível”. 

O risco de permanecer na realidade utópica é que a linha que separa a 

idealização dos projetos de vida e a inacessibilidade de sua aplicação pode levar, como 

frequentemente ocorre, ao reverso da idealização, manifestada no movimento de 

desistência, quando os jovens deixam de criar qualquer expectativa quanto aos seus 

interesses e perspectivas futuras. 

O resultado da discrepância entre o projeto idealizado pelos jovens e a dura 

realidade que se opõe a ele é a manifestação de um desejo perdido, desfocado, de quem 

não dispõe de estratégias de ação para atuar em sua própria vida e que, portanto, tenta 

esconder a sua fragilidade dando uma impressão de grande suficiência. (BOURDIEU, 

1997). 

Reconhecer a verdade que o sonho de fuga tentava negar pode ser entendido 

como forma sábia que Bourdieu (1997, p. 490) descreve como uma “espécie de teoria 

da economia das trocas escolares”, funcionando como um mecanismo que busca dar um 

fundamento racional à arte de sobreviver com o mínimo esforço no universo protegido 

da escola; “[...] esta arte de permanecer tem como principal efeito prolongar o estado de 

indeterminação escolar e autorizar assim a sobrevivência imaginária dos desejos que a 

própria escola não pára de destruir”. 

Sobreviver, assim, parece representar uma forma possível para viver uma 

realidade tão dramaticamente adversa que mais do que paralisar necessita de uma rota 

de fuga do tipo delirante, capaz de transformar a necessidade em virtude e a 

instabilidade em partido, cuja militância não tem outro propósito senão o de tentar não 

piorar ainda mais as coisas. Assim, o estado provisório e incerto se torna um espaço 

relativamente confortável do ponto de vista da ameaça de um outro estado 

eminentemente mais fracassado. 

Do ponto de vista do sofrimento, a manifestação da realidade utópica só surge 

quando todos os outros mecanismos de proteção falharam e a dor se torna tão intensa 

que, entre matar o desejo ou tentar sobreviver com ele de forma imaginária, estão 

localizadas as escolhas individuais que marcam as características de cada sujeito. 



Em ambos os casos, entretanto, eliminar a dor – deixar de desejar, ou mascarar a 

dor- desejar o improvável, paralisa os mecanismos de luta e de ligações com as 

conquistas possíveis. Nesse aspecto, a escola e a intermediação dos professores, como 

agentes facilitadores para o jovem recuperar o desejo e voltar a acreditar, poderiam 

servir como um dos principais veículos, ou talvez o principal, que restam aos jovens 

pobres para interromper a sucessão de fracassos e vislumbrar um futuro melhor. 

A expectativa de alcançar o sucesso pela via escolar é o senso comum que 

penetra todos os espaços sociais no mundo contemporâneo; por essa razão, muitas 

famílias se sacrificam financeiramente para oferecer um ensino mais privilegiado para 

seus filhos, que muitas vezes precisam abrir mão de valores constitutivos de seu espaço 

familiar e cultural em prol de uma adaptação forjada exigida pelo modelo educacional 

formal. 

Entretanto, nesses casos em que a família tenta suprir seus déficits existenciais 

através do investimento no futuro educacional de seus filhos, podem surgir 

consequências desastrosas, como demonstra Sarti (2007, p. 51) em relato acerca da 

manifestação de um jovem cuja família buscou essa trajetória de sucesso: 

Foi a escola que, ao recusar-lhe reconhecimento, contribuiu 
poderosamente para moldar sua sensibilidade exacerbada a todas as 
manifestações de desprezo de classe. Equivalente ambíguo do 
desgosto amoroso, inverso de um fascínio e de um desejo furtivo de 
reconhecimento que é ao mesmo tempo reação às humilhações 
escolares [...] a todos os comportamentos pelos quais as aristocracias 
colocam os intrusos no seu devido lugar [...]. (SARTI, 2007, p. 51). 

A trajetória desses estranhos ao sistema educacional acaba sendo reforçada e 

agravada pelo sentimento de menos valia relativo aos sucessivos embates na busca 

incessante de ajustamento; assim eles são levados e incentivados a adotarem uma 

imagem insegura e depreciativa de si frente aos vereditos sociais que, ainda que de 

forma sutil, conseguem impor seu poder de dominação e realizar a clara distinção entre 

os que podem e os que não podem ocupar os espaços socialmente privilegiados. 

Esses vereditos são analisados por Bourdieu (1997, p. 589) através dos múltiplos 

conflitos vividos pelas famílias pobres em relação à escola: 

[...] os julgamentos negativos que afetam a imagem de si encontram 
um reforço, sem dúvida muito variável em sua força e sua forma, entre 
os pais, que duplica o sofrimento e coloca a criança e o adolescente 
diante da alternativa de se submeter ou de sair do jogo por diferentes 



formas de negação e de compensação ou de regressão. (BOURDIEU, 
1997, p. 589). 

Essas variáveis dizem respeito, especialmente, às formas como os pais 

compreendem as exigências, manifestas e sutis, presentes na educação formal; essas 

representações irão estabelecer o grau de confiança que deverá guiar as relações entre a 

família e a escola. Deve-se considerar, entretanto, que a instituição escolar, através de 

sua visão essencialmente meritocrática, não está disponível para acolher as diferenças 

como sociais e individuais. 

A realidade brasileira no campo da escolarização reflete a afirmação de Frigotto 

(2004), de que o acesso à escola não garante, por si só, uma educação de boa qualidade. 

O autor aponta a associação de três aspectos que penalizam os jovens da classe 

trabalhadora em relação à escola pública: 

O primeiro aspecto diz respeito ao dualismo explícito formalmente ou 
pelo tipo de escola que se oferece e que se perpetua ao longo de nossa 
história: uma escola de acordo com a classe social [...]. O segundo 
aspecto refere-se ao desmonte da escola básica, tratando-a não como 
direito, mas como filantropia e mediante campanhas de amigos e 
padrinhos da escola ou adoção e voluntariado. O ensino médio e 
público é dominantemente noturno ou supletivo. (FRIGOTTO, 2004, 
p. 191-192, grifos do autor). 

O autor finaliza essa abordagem destacando que, nos anos 90, se efetiva a 

desqualificação da escola básica pública brasileira pela adoção imposta do ideário da 

pedagogia do mercado; essa pedagogia das competências visando ao emprego é 

responsável, segundo Frigotto (2004), por uma falsificação perversa, pela inverdade 

contida nesse ideário, porque os jovens com baixa qualificação dificilmente conseguem 

inserção de forma minimamente satisfatória, pois o fato de serem pobres faz com que 

eles sejam privados de uma educação de qualidade. 

Se, por um lado, a escola se constitui, no senso comum, num núcleo 

indispensável para que o jovem possa aspirar um futuro melhor, já não se pode ocultar a 

sua ineficácia no que se refere ao seu papel social inclusivo; nisso ela é falha e tem 

dificuldades em se adaptar à realidade incerta, tornando-se, ela própria, incerta quanto 

aos seus propósitos. 

A insuficiente capacidade do Estado em garantir os mais elementares serviços 

públicos, com destaque nessa abordagem para a área da educação, amplia de forma 

significativa a massa de excluídos, que se encontra cada vez mais enfraquecida, tanto 



para enfrentar as adversidades de sua condição social desfavorável como para encontrar 

mecanismos próprios de ação e superação. 

Dessa forma, a utilidade das prisões, nesse contexto, seria de conter aqueles não 

adequados às exigências do modelo econômico neoliberal excludente, que são os 

miseráveis que acabam não resistindo à pobreza e acabam sucumbindo às tentações do 

crime e tornando-se delinquentes.  

Dentro dessa lógica, tanto a lei penal como as prisões, estariam materializando 

um preceito da doutrina de Karl Marx (1989), segundo o qual o direito nada mais é do 

que instrumento que serviria à manutenção do domínio exercido pelas classes 

dominantes. 

Assim, o sistema penal e, consequentemente o sistema prisional, não obstante 

sejam apresentados como sendo de natureza igualitária, visando atingir indistintamente 

as pessoas em função de suas condutas, têm na verdade um caráter eminentemente 

seletivo, estando estatística e estruturalmente direcionado às camadas menos 

favorecidas da sociedade. 

De um modo geral, a intervenção estatal sobre a camada pobre da população não 

difere essencialmente na maioria dos países, incluindo os mais desenvolvidos, ou seja, 

identifica-se o público alvo e aplica-se sobre ele um tipo de ajuda paliativa, incapaz de 

promover a inclusão social, mantendo os desfavorecidos em um lugar desvalorizado e 

com poucas perspectivas de futuro. 

Levantamento da FUNAP para o Estado de São Paulo sustenta que, no final de 

2010, 42.660 presos estavam trabalhando, representando quase três vezes mais do que o 

número de presos que estudavam - 15.087.  

Isso ocorre porque há vários entraves para o estudo na prisão. Os horários de 

aula são incompatíveis com os de trabalho, qualquer motivo é motivo para suspensão de 

aulas que ficam sem reposição. A frequência à escola na prisão constitui-se num desafio 

contra o cansaço; nela constata-se, também, a incompatibilidade de horários com as 

oficinas de trabalho, a falta de recursos pedagógicos, etc. (GRACIANO, 2005). Além 

disso, quando os horários das aulas e dos momentos dedicados ao trabalho coincidem, 

os presos deixam de estudar e vão trabalhar para conseguirem acelerar sua saída, uma 

vez que dias trabalhados descontam dias de cumprimento da pena.  

Uma prova disso podemos encontrar na experiência de Portugues (2001) como 

supervisor dos programas de educação nas escolas dos presídios paulistas: ele relata não 



ter conseguido encontrar um diário de classe que registrasse mais que cem dias letivos 

por ano.  

Entretanto, no parágrafo 2º do Art. 37 da Seção V – Da Educação de Jovens e 

Adultos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei Federal nº 

9.394/96 (BRASIL, 1996), está estabelecido que “o Poder Público viabilizará e 

estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações 

integradas e complementares entre si”. 

A partir da implementação das Diretrizes Nacionais para a Oferta da Educação 

em Estabelecimentos Penais, setores da sociedade civil se posicionaram publicamente 

sobre o tema, com manifestações em favor da remição da pena pelos estudos, as quais 

chegaram à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. (SILVA, 2010a). 

Em 29 de junho de 2011, a presidenta da República Dilma Rousseff sancionou a 

Lei 12. 433 que alterou os artigos 126, 127, 128 e 129 da Lei de Execução Penal 

(BRASIL, 1984), passando o condenado que cumpre pena em regime fechado ou 

semiaberto a poder remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da 

pena, a saber: “1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou 

ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”. (BRASIL, 

2011c, p. 1). 

Associar a escola com a possibilidade de melhora na condição de vida 
das pessoas, frente à expectativa nela depositada de acesso ao 
conhecimento acumulado pela sociedade, acesso esse valorizado 
socialmente, não é prerrogativa da escola da prisão. [...] no contraste 
estabelecido entre o presídio e a escola, esta se destaca. A prisão 
representa castigo, punição, vergonha, estigma, incapacidade para o 
convívio social, ou seja, representa o local onde jamais se deseja estar; 
e a escola representa valor, representa a possibilidade de inserção e 
ascensão sociais, em sociedade em que o conhecimento associa-se a 
prestígio social. Nas entrevistas realizadas com os monitores presos a 
escola aparece claramente como valor. Mesmo estando dentro da 
prisão e submetida a suas regras, a escola é identificada e reconhecida 
pelos monitores como um local diferenciado, onde coisas boas 
acontecem, separado do restante da cadeia. (PENNA, 2003, p. 49). 

A Educação consiste em projeto de médio e longo prazos, trabalha em função de 

objetivos e metas próprios, mas que podem ser perfeitamente compatíveis com os 

objetivos e metas da reabilitação penal, pois o papel da Educação dentro da prisão deve 

ser o de ajudar o ser humano privado da liberdade a desenvolver habilidades e 



capacidades para estar em melhores condições de disputar as oportunidades socialmente 

criadas. (SILVA; MOREIRA, 2006). 

O desafio de assegurar educação de qualidade nas prisões se impõe
em um contexto de enorme população carcerária aliada à baixíssima 
taxa de oferta educacional atualmente existente nas unidades 
prisionais paulistas. Como já destacado, trata-se de uma população 
que, em sua maioria, não teve acesso à escolarização ao longo da vida. 
(MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 4). 

A situação do estado de São Paulo confirma o gigantesco desafio que ainda terá 

de enfrentar: São Paulo apresenta a maior população carcerária do país (34% do total 

nacional) e uma baixíssima cobertura educacional (8,8%), ou seja, “apesar da grande 

demanda pelo ensino básico, o sistema penitenciário de São Paulo atende uma parcela 

muito pequena da população carcerária”. (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 4) 

Pelo que se pode observar desses dados, há a necessidade de não só construir um 

sistema público de informações sobre a educação nas prisões, tanto para auxiliar na 

formulação de proposta e políticas quanto no monitoramento das ações do Estado e de 

suas Fundações, como também uma urgência em organizar uma estrutura que possa dar 

conta da educação de todo o contingente que dela necessite no interior das unidades 

prisionais.  

Torna-se, assim, necessário e urgente avaliar a oferta da educação nas unidades 

prisionais e implantar políticas públicas sintonizadas com o que prevê as Diretrizes 

Nacionais de Educação nas Prisões, como garantia do direito humano à educação, bem 

como entender o papel da educação no interior da prisão. É o que veremos a seguir. 

3.2 O papel da Educação dentro da prisão 

A educação é considerada como um dos meios de promover a integração social e 

a aquisição de conhecimentos que permita assegurar aos detentos um futuro melhor a 

partir do momento em que tenham conseguido recuperar sua liberdade. Essa posição 

talvez seja compartilhada pelos presos que compreendem que a educação é um direito e 

participam com dedicação das atividades oferecidas, porém é possível ainda que muitos 

participem inicialmente das atividades educativas por razões alheias à educação, como 

por exemplo: sair das suas celas, estar com amigos ou saber notícias extramuros etc.. 



Acreditamos que o papel da educação em espaços de privação de liberdade deva 

ter principalmente três objetivos imediatos que refletem as distintas opiniões sobre a 

finalidade do sistema de justiça penal: (1) manter os reclusos ocupados de forma 

proveitosa; (2) melhorar a qualidade de vida na prisão; e (3) obter conhecimentos, 

compreensão, atitudes sociais e comportamento, que perdurem além da prisão e 

permitam ao preso o acesso ao emprego ou a uma capacitação superior, que, sobretudo, 

propicie mudanças de valores, pautando-se em princípios éticos e morais. Esse terceiro 

objetivo, diferente dos outros dois, diz respeito ao desenvolvimento do potencial 

humano. 

Questionado sobre o papel da educação nos presídios, em especial sobre a 

questão de ser ela uma via para a recuperação de um detento, o ex-monitor preso 

Maurício Mattos responde:  

Não só a educação vai recuperar aquele ser humano que tá ali no 
presídio, eu acho que o presídio não recupera ninguém. A própria 
pessoa que se recupera. Os nove anos que eu tive, praticamente, 
dentro do presídio, me ensinou que o sistema, realmente, não recupera 
ninguém. O que recupera o ser humano é o próprio ser humano. A sua 
própria conscientização. Mas, eu acredito, sim, que a educação é 
alicerce. Pra essa recuperação. Mas, não só ela, como parte isolada, 
vai recuperar o ser humano. Eu acho que vai ter que ter outras 
inserções pra poder edificar esse ser humano. (Maurício Mattos, ex-
monitor preso da FUNAP, 2011). 

Sobre quais seriam outras inserções a que os presos deveriam estar sujeitos, o 

egresso respondeu que, além da pedagógica, há a necessidade da inserção cultural, 

profissional e psicológica, porque, segundo ele, dificilmente alguém sai do presídio sem 

alguma sequela. 

Maurício revela, também, a forma de representação do ‘ser professor’ que ele 

desenvolveu ao longo de sua estada na prisão, detalhando como ele passou a se ver e 

como seus pares o viam: 

Depois dos seis primeiros meses, eu compreendi mais o que era ser 
um monitor, o que era a imagem de professor. Que, na verdade, é 
chamado como monitor lá, mas a imagem que o próprio preso tem é 
de professor. Lembra que eu falei que do preso que me apresentou: 
“Esse é o meu professor, ele quem me ensinou a escrever, a ler...” 
Então, a imagem que o preso tem é que eu era um professor. E eu 
comprei essa ideia também, que eu era professor. E descobri, em mim, 
algo que jamais eu tinha imaginado. Que era poder ensinar alguém. 
(Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011).



Essa visão sobre ‘ser professor’ traz à lembrança de Maurício a sua trajetória 

escolar: o egresso afirma que não gostava de ir à escola, conforme relato que segue: “Eu 

que fui um aluno problemático. Eu dei trabalho pra caramba aos meus professores, não 

gostava de ir à aula. E hoje acho que eu paguei todos os meus pecados dentro da sala 

de aula do presídio”. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

A educação nas prisões pode também representar para o preso um caminho 

profissional a seguir na vida após sua saída da instituição. Isso aconteceu com o ex-

monitor Maurício: o trabalho docente dentro do presídio possibilitou a ele uma 

profissão a seguir em liberdade, como ele mesmo afirma: 

Acabei gostando do que eu faço e continuo fazendo em liberdade. 
Desenvolvi uma apostila, em parceria com a FUNAP, com a direção 
do presídio, com a Diretoria de Ensino. [...] pessoas me apoiaram 
muito. E esse material que eu desenvolvi utilizo no meu curso de 
Inglês em uma ONG. Quando eu saí do presídio, eu tinha colocado um 
foco de trabalhar com Inglês, dar aula de Inglês. Não sabia onde, mas 
queria dar aula de Inglês! Felizmente, as coisas vão acontecendo na 
vida da gente, que vão realizando os sonhos. Tive a oportunidade de 
conhecer algumas pessoas da minha própria cidade natal, para onde eu 
retornei e tenho minha família hoje. Eu conheci duas pessoas 
maravilhosas, que me ajudaram elas tinham uma ONG e me 
ofereceram espaço. Primeiro, eu fui lá e ofereci dois dias de trabalho 
gratuito de aulas de Inglês. E hoje eu dou aula de Inglês à noite, além 
disso, das oito da manhã às seis da tarde, eu dou aula de Informática. 
Eu jamais tinha conhecimento de informática, mas, dentro do presídio, 
participando, ali, próximo do setor de educação, eu comecei a ter 
algum contato com computador. (Maurício Mattos, ex-monitor preso 
da FUNAP, 2011). 

Esse depoimento revela como é fundamental para o ser humano ter oportunidade 

de se apropriar de conhecimentos e desenvolver habilidades e capacidades que o tornem 

capaz de vencer as dificuldades que o meio lhe impõe, transformar-se como pessoa e 

transformar as condições dentro das quais vive. Nesse sentido, a educação no interior 

das instituições prisionais colabora nesse processo e se mostra como uma necessidade 

para a preparação do detento ao seu retorno à vida em sociedade, uma vez que, como 

bem o afirma Maurício:  

O sistema quebra a espinha dorsal do próprio preso. Ou seja, ele 
desvincula o preso da sua família, do seu vínculo social, colocando em 
uma prisão bem distante da sua cidade, trazendo a pessoa muito mais 
próxima da própria criminalidade, vivenciando o dia a dia da opressão 



preso e sistema. Ou seja, aí, sim, a pessoa volta muito pior do que 
entrou, capaz de fazer inúmeras coisas pior do que a sociedade 
imagina. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

  

Embora não possamos garantir que isso ocorra como regra, os fatos da realidade 

têm mostrado que é muito provável que o relato do ex-monitor, que esteve encarcerado 

por quase nove anos, revele, em grande parte, a real condição da vida em privação de 

liberdade. E mais, revela o papel crucial que tem a educação na transformação da vida 

de um detento. No depoimento que segue isso fica explícito: 

A sociedade, quando manda uma pessoa para o presídio, ela imagina 
que está se livrando daquela pessoa. E isso não é uma verdade, na 
verdade, ela tá retardando a chegada dela novamente. E, aí, aquela 
pessoa não inserida na educação, não inserida na cultura, na 
profissionalização, vai voltar muito pior do que ela entrou. (Maurício 
Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

Depreende-se, da fala do ex-monitor, que a educação é, especialmente para o 

detento, um meio pelo qual o sujeito que aprende, que adquire conhecimentos e 

desenvolve habilidades e capacidades, adquire uma nova percepção da sua realidade e 

de sua ação dentro dela. Além disso, como apontam os depoimentos que vêm a seguir, o 

sujeito consegue vislumbrar possibilidades de realizar outra forma de se relacionar com 

o mundo a sua volta para superar sua condição anterior. Para o ex-detento, a educação 

propiciou-lhe essa possibilidade, deu-lhe condições de começar a preparar sua saída 

com antecedência, traçando objetivos para sua vida e planejando os meios para 

conseguir atingi-los:  

Eu venho preparando minha saída há cinco anos. Quando eu comecei 
a gostar da educação, a traçar um novo projeto para minha vida, a me 
afastar das pessoas a qual eu tinha vínculo. Eu já venho traçando um 
outro objetivo pra minha vida. Ou seja, me afastar de tudo o que eu fiz 
de errado. E nisso, com a chegada do último período, da última etapa, 
que foi o regime semiaberto, aí, sim, eu comecei a ter que fazer 
escolhas. A primeira foi local onde eu iria ficar: poderia ficar próximo 
à minha família ou ficar distante. Eu optei por ficar distante. Porque o 
regime semiaberto mais distante é um presídio diferenciado, o qual 
não existia facção, a qual convivia, basicamente, os mesmos presos 
que estavam na cadeia onde eu estava cumprindo o regime fechado. E 
facilitou bastante o meu convívio ali dentro. Porém, também tive 
opressão por parte dos presos. Principalmente no último extremo de 
saída. Quando eu ganhei a minha liberdade, porque demora vinte a 
trinta dias pra soltar. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 
2011). 



Além disso, a nova condição que lhe possibilitou o processo de educação pelo 

qual passou, deu ao ex-monitor a possibilidade de superar as dificuldades por ele 

encontradas no tempo final do cumprimento de sua pena. Em suas palavras: 

As pessoas têm inveja, muitos estão lá, muito mais anos que você e 
não acha justo você estar indo embora. E aí começa a parte da 
injustiça. O preso pode estar plantando alguma coisa para te 
prejudicar. Então, esse meu finalzinho foi a trajetória mais 
complicada. Os últimos trinta, sessenta dias foram a parte mais 
complicada dos oito anos que eu estive preso. Oito, quase nove anos, 
dentro do presídio. O início, ou seja, fazer a adaptação, e o final, o 
aborto, foram a parte mais difícil. Mas, eu consegui sempre sobreviver 
a tudo isso. (Maurício Mattos, ex-monitor preso da FUNAP, 2011). 

Segundo Moacir Gadotti, também coordenador do grupo GEPÊprivação (2010, 

p. 42), “é preciso desenvolver novas formas de educação que recuperem o sentido 

mesmo da educação, que é conhecer-se a si mesmo e ser melhor como ser humano, 

aprendendo por diferentes meios”. Esse é um preceito válido tanto para os que estão 

fora como os que estão dentro do sistema penitenciário, mas para estes últimos, pensar 

assim o processo educativo corresponde a ressignificar o processo pelo qual o adulto 

privado de liberdade passa no interior das instituições penais ao cumprir a sua pena. 

Neste contexto, a mobilização por políticas públicas de educação nas prisões é, 

sem dúvida, tarefa de todas as pessoas e direito daquelas que se encontram privadas de 

liberdade. A educação nas prisões, como um direito humano, exige um conjunto de 

ações, tanto no âmbito do Estado como da sociedade civil, para que se concretize 

plenamente e esteja ao alcance de todas as pessoas presas. Essa exigência se torna ainda 

mais premente quando se constata que “a prisão está cada vez mais sendo destinada a 

pessoas de extratos sociais historicamente mais vulneráveis e cuja Educação foi 

negligenciada pelas instâncias tradicionais de socialização”. (SILVA, 2010a, p. 210). 

Apresentamos a seguir algumas propostas para a oferta de educação nos 

estabelecimentos penais paulistas. 

3.3 Propostas Metodológicas para a Educação no contexto prisional paulista 

O sistema prisional brasileiro está organizado de modo que cada governo 

estadual tem certo grau de autonomia, que implica, para os Estados em seu conjunto, a 

responsabilidade pela implementação de políticas públicas para Educação no Brasil. Por 



isso, em razão da diversidade cultural, econômica e social de cada Estado da federação, 

a realidade penitenciária brasileira é muito heterogênea.  

O Plano Estadual de Educação nas Prisões, por exemplo, estabelecido pelas 

Diretrizes Nacionais foi realizado distintamente pelos diversos Estados. Enquanto uns, 

como o Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, os elaboraram e vêm investindo na 

implementação de ações e políticas de incentivo à educação, outros pouco ou quase 

nada fazem nessa direção. 

Na busca de uma solução para a questão educativa no interior das prisões, o 

governo do estado de São Paulo, em uma parceria entre Casa Civil, FUNAP e SEE, 

responsável por propor políticas e ações voltadas à educação no sistema prisional 

paulista, elaborou uma proposta para a oferta de educação a sujeitos em situação de 

privação de liberdade, que está configurada no relatório final do Grupo de Trabalho 

Educação no Sistema Prisional do Estado de São Paulo (RELATÓRIO, 2011). 

Os membros desse Grupo de Trabalho, constituído pelo Decreto nº 56.800, de 2 

de março de 2011 (SÃO PAULO, 2011), reuniram-se quatro vezes, nos dias 

24.03.2011, 07.04.2011, 18.04.2011 e 26.04.2011 para analisarem os parâmetros legais 

e operacionais para implementação de um sistema de educação nos presídios do Estado 

de São Paulo nos moldes de uma escola virtual, a Escola Virtual de Programas 

Educacionais do Estado de São Paulo (EVESP). 

Conforme o referido Relatório do Grupo de Trabalho Educação no Sistema 

Prisional do Estado de São Paulo, as decisões tomadas pelo grupo configuram “um 

conjunto de fatores que permitiriam determinar as bases preliminares para a elaboração 

de encaminhamentos e propostas” (RELATÓRIO, 2011, p. 1-2). Os principais fatores 

são: 

• há que se dedicar a criar conjuntos de ações que busquem 

tanto a plena prioridade ao atendimento da legislação como o 

aproveitamento das experiências exitosas acumuladas pela 

FUNAP em seus mais de 30 anos dedicados à educação de 

detentos nas unidades prisionais do Estado de São Paulo;  

• a educação de adultos privados de liberdade no sistema 

prisional do Estado de São Paulo requer a elaboração um Projeto 

Político Pedagógico específico, organizado por eixos temáticos 

em salas multisseriadas, que contemple as particularidades deste 

sistema prisional, em especial a cultura da população carcerária 



bem como a questão da intensa mobilidade desta população 

entre as unidades prisionais distribuídas geograficamente pelo 

Estado; 

• a gestão e a responsabilidade acadêmico-administrativa da 

Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São 

Paulo (EVESP) devem estar a cargo da Secretaria da Educação, 

em parceria com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo 

(UNIVESP), nos termos preconizados pela legislação federal, 

especialmente, a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - para que os 

estudantes possam receber os certificados de formação 

respectivos e o Estado fazer jus a recursos relativos ao ensino de 

jovens e adultos;  

• a elaboração dos conteúdos pedagógicos e a concepção de 

atividades acadêmicas para a educação prisional ficarão sob a 

responsabilidade de professores indicados pela Secretaria da 

Educação com a colaboração de Professores dos quadros da 

FUNAP e especialistas em educação carcerária contratados 

especificamente para este fim;  

• a educação da população carcerária deverá ser realizada 

por professores especialistas da Secretaria da Educação com o 

auxílio de Professores (Monitor-Orientador) dos quadros da 

FUNAP e de colaboradores detentos (Monitor Preso). 

(RELATÓRIO, 2011, p. 1-2). 

Os últimos itens elencados acima evidenciam a tentativa da proposta em atender, 

ou ao menos tentar, o que exigem as Resoluções do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), em especial a Resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de 

Educação Básica, Resolução CNE/CEB n° 2/2010 (BRASIL, 2010, ANEXO A, p. 109), 

conforme regulamenta o artigo 3º: 

Art. 3º A oferta de educação para jovens e adultos em 

estabelecimentos penais obedecerá às seguintes orientações: 



I – é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados 

e no Distrito Federal (Secretaria de Educação ou órgão 

equivalente) e deverá ser realizada em articulação com os órgãos 

responsáveis pela sua Administração Penitenciária, exceto nas 

penitenciárias federais, cujos programas educacionais estarão 

sob a responsabilidade do Ministério da Educação em 

articulação com o Ministério da Justiça, que poderá celebrar 

convênios com Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(BRASIL, 2010). 

Embora a Secretaria da Educação tenha ficado responsável pela gestão e pela 

organização acadêmico-administrativa da Escola Virtual, “o papel da Secretaria de 

Educação (SEE), nesse projeto, restringe-se, basicamente, à responsabilidade formal 

pela EVESP (Escola Virtual de Programas Educacionais do estado de São Paulo)” 

(MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 5), como se pode constatar pelo próprio 

Relatório:  

A Secretaria da Educação, responsável pela EVESP, além dos 
aspectos de estabelecimento das diretrizes do trabalho educacional e 
da supervisão, acompanhamento e avaliação destes trabalhos deve 
responsabilizar-se pela elaboração dos conteúdos didáticos, 
elaboração e execução dos programas de formação continuada de 
Professores, supervisão e avaliação educacional dos alunos, registro e 
controle acadêmicos, fornecimento dos materiais didáticos e de 
professores especialistas por área de conhecimento. (RELATÓRIO, 
2011, p. 3). 

Acrescente-se a isso, o fato de que “mesmo a articulação entre os órgãos e 

instituições vinculadas à proposta não fica a cargo da Secretaria Estadual de Educação, 

mas sim à Casa Civil” (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 5), de onde se deduz 

‘ 

que o atendimento educacional nas unidades prisionais paulistas não 
somente permanecerá sob responsabilidade da FUNAP, mas esse 
vínculo será ampliado e fortalecido. Tal proposta vai contra o que 
ocorre em diversos outros estados brasileiros, nos quais o atendimento 
é implementado pelas Secretarias de Educação, como parte da política 
educacional. (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p.6).  



No que tange à questão do atendimento educacional, ou seja, dos profissionais 

que atuarão como docentes nessa nova concepção de ensino, fica clara a distinção entre 

professores habilitados e contratados pela Secretaria da Educação e os docentes da 

FUNAP. De acordo com a proposta do governo do estado de São Paulo, os professores 

da SEE “não comporão quadro permanente” e não atuarão no interior das unidades 

prisionais; “atuarão como consultores ligados à EVESP”, sendo “responsáveis por 

montar o material, elaborar o conteúdo das aulas, fazer as avaliações no processo, mas 

não estarão presencialmente nas unidades” (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 7). 

Entretanto, de forma imprecisa, o Relatório afirma: “As atividades educacionais dos 

detentos serão realizadas pelos Professores da FUNAP de forma diária e presencial nas 

salas de aula de cada Unidade Prisional, com apoio dos Monitores Presos.”

(RELATÓRIO, 2011, p. 14, grifo nosso). 

A cooperação de monitores da FUNAP no desenvolvimento da atividade 

educativa no interior das prisões é, sem dúvida, de fundamental importância, porém não 

substitui a função docente daquele que foi formado especialmente para exercê-la; sua 

função deveria se restringir ao apoio pedagógico “de caráter complementar à atuação do 

docente vinculado à Secretaria Estadual da Educação”. (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 

2011, p. 12). Além disso, deve-se atentar para o fato de que o exercício de função 

docente pelo monitor está em desacordo com o que foi estabelecido pelas Diretrizes 

Nacionais, em seu Art. 11 § 1º, acerca dos profissionais da Educação que devem atuar 

nas prisões: “Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais do 

magistério devidamente habilitados e com remuneração condizente com as 

especificidades da função”. (BRASIL, 2010).  

Outro aspecto a ser destacado a respeito desse Relatório é que,  

ao longo do documento, a terminologia utilizada para designar os 
profissionais da FUNAP varia, denotando a ambiguidade contida em 
sua definição: “monitores”, “tutores” ou “professores” são usados de 
forma alternada e, aparentemente, como termos equivalentes, muito 
embora a proposta deixe explícito que só podem ser considerados 
professores propriamente ditos aqueles vinculados à Secretaria 
Estadual de Educação que atuarão a distância e serão responsáveis 
pela proposta pedagógica. (MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 
8). 

Há, portanto, uma separação nítida ente os que, de um lado, “pensam” a 

educação e estão virtualmente atuando em sua manutenção e, de outro, os que 



“executam” as tarefas de implementação do que foi previamente pensado por terceiros, 

de forma presencial, isto é, em contato com os educandos,  

Além disso, há a questão de como está sendo encaminhada pelo Plano Estadual a 

questão da cobertura que será feita no atendimento às necessidades de propiciar 

educação formal aos sujeitos em estado de privação de liberdade. Como indica o 

documento da Manifestação Pública (2011): 

O relatório aponta metas de ampliação para aproximadamente 36 mil 
matrículas, sem, no entanto, apresentar qualquer previsão de como 
será identificada a demanda. Ou seja, toma como referência o 
atendimento atual e sua ampliação a partir das metas de incremento da 
rede física quando o primeiro passo seria a identificação minuciosa da 
demanda por alfabetização e educação de adultos, com a realização de 
chamadas escolares na forma determinada pela legislação do ensino. 
(MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 14) 

Ademais, como aponta o documento da Manifestação Pública, “a meta de 

expansão da quantidade de alunos prevista é insuficiente, representando porcentagem 

muito pequena do número de presos no Estado de São Paulo”. (MANIFESTAÇÃO 

PÚBLICA, 2011, p. 14) Dados do Infopen do ano de 2010 utilizados nesse documento,  

[...] mostram que a demanda potencial de ensino fundamental entre a 
população carcerária de São Paulo soma 95.171 pessoas e a de ensino 
médio, 44.165. Com base nestes dados, a previsão de oferta presente 
no documento cobriria somente 26% da demanda. Este panorama 
evidencia os contornos críticos do problema e a necessidade de uma 
política vigorosa no sentido da ampliação da oferta. 
(MANIFESTAÇÃO PÚBLICA, 2011, p. 14, grifo no original). 

Sobre a questão financeira, ressaltamos o custo muito alto desse projeto que 

prevê como necessidade imediata para início do Programa o montante de 

aproximadamente R$ 6.500.000,00 (seis milhões e meio de reais) ao longo de um ano, 

em uma média de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) mensais. (RELATÓRIO, 2011, p. 

20). 

De acordo com a iniciativa realizada pelo governo do Mato Grosso do Sul, em 

seu Plano Estadual, é possível a oferta de educação em estabelecimentos penais com 

custos bem mais modestos, utilizando apenas as verbas do FUNDEB e de outros 

programas educacionais, conforme nos assegura Silva (2010b) na citação abaixo: 

O Art. 4º da LDB dispõe sobre o atendimento ao educando do ensino 



fundamental por meio de programas suplementares de material 
didático, transporte, alimentação e assistência a saúde. Nesse sentido a 
Escola Estadual Prof. Regina Lúcia Anffe Nunes Betine recebe 
recursos do PDE-Escola, PDDE e Repasse financeiro, no entanto os 
mesmos atendem ao setor pedagógico, com materiais didáticos 
pedagógicos diversos, cursos de formação aos professores e materiais 
de expediente e manutenção. Recebe também recursos para a merenda 
escolar, através de convênio da SED e APM da escola. Portanto, cabe 
ao Conselho Escolar promover a articulação junto ao Sistema 
Penitenciário e demais instituições responsáveis, buscando atender a 
necessidade dos internos. Desde 2004 Escola Estadual Prof. Regina 
Lúcia Anffe Nunes Betine já efetua o cadastramento dos alunos no 
Censo Escolar do INEP, o que possibilita computar os alunos do 
sistema penitenciário do Estado para efeito de repasses periódicos do 
FUNDEB. Dentre o público de atendimento diferenciado do Programa 
Brasil Alfabetizado, constam inclusos nas resoluções das ações de 
alfabetização, a população prisional. (SILVA, 2010b, p. 34). 

Por fim, em 25 de novembro de 2011 foi publicado no Diário Oficial da União o 

Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011b), que criou o Plano 

Estratégico de Educação, no âmbito do Sistema Prisional (PEESP), com a finalidade de 

ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais. 

O Plano será coordenado e executado pelos Ministérios da Justiça e da Educação 

e contemplará a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, a 

educação profissional e tecnológica, e a educação superior. Terá como diretrizes: a 

promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da 

educação; a integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos 

responsáveis pela execução penal; e o fomento à formulação de políticas de atendimento 

educacional à criança que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de 

liberdade de sua mãe. 

São objetivos do PEESP:  

I - executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos 
federais, estaduais e do Distrito Federal com atribuições nas áreas de 
educação e de execução penal; 
II - incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o 
sistema prisional, abrangendo metas e estratégias de formação 
educacional da população carcerária e dos profissionais envolvidos em 
sua implementação; 
III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a 
ampliação da oferta da educação no sistema prisional; 
IV - fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica 
com a educação de jovens e adultos no sistema prisional; 
V - promover a formação e capacitação dos profissionais envolvidos 
na implementação do ensino nos estabelecimentos penais; e 



VI - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos 
egressos do sistema prisional.  
Parágrafo único. Para o alcance dos objetivos previstos neste artigo 
serão adotadas as providências necessárias para assegurar os espaços 
físicos adequados às atividades educacionais, culturais e de formação 
profissional, e sua integração às demais atividades dos 
estabelecimentos penais. (BRASIL, 2011b). 

Em síntese, buscamos, nesta parte do texto, compreender como se apresentam as 

perspectivas futuras para educação de pessoas em regime de privação de liberdade, 

analisando as propostas metodológicas para a educação no sistema prisional paulista e 

destacando o papel que cumpre a educação dentro desse sistema.



CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Historicamente, o sistema prisional paulista não tem conseguido estruturar um 

programa educacional que possa prover aos detentos a formação de que necessitam.  

Ao longo dos anos, a FUNAP, com o objetivo de suprir a falta de educadores em 

seus quadros, tomou duas medidas, a saber: a contratação de graduandos de licenciatura 

como estagiários, por meio de convênios firmados com instituições educacionais, e a 

utilização de encarcerados como educadores, recebendo a denominação de monitores 

presos. Evidencia-se, portanto, que a utilização dos encarcerados como professores não 

foi uma escolha pedagógica, mas decorrente das dificuldades para contratação de 

educadores, o que se constata a partir da implementação, em 2005, do projeto Tecendo a 

Liberdade: a docência no sistema penitenciário paulista, passou a ser efetuada quase 

que exclusivamente por monitores presos. 

No que tange à alfabetização, o adulto que está sendo alfabetizado no cárcere 

encontra-se duplamente estigmatizado pela sociedade, por ser analfabeto e criminoso. 

Considerar esta condição é primordial para melhor compreensão das possibilidades e 

das dificuldades inerentes à prática da alfabetização nas prisões. 

Torna-se necessário analisar as contradições intrínsecas ao ato de ensinar no 

contexto prisional, pois se a prática educativa implica a promoção dos sujeitos nela 

envolvidos, o cumprimento de pena privativa de liberdade ocasiona a desconstrução da 

identidade e o despojamento dos referenciais do indivíduo aprisionado. Alguns críticos 

aos tratamentos de ressocialização fundamentam-se principalmente no fato de que 

consideram impossível educar para a liberdade um indivíduo que se encontra dela 

privado. 

As chamadas “filosofias RE”- reinserir, reeducar e ressocializar - indicam que 

algo falhou no indivíduo; logo isso justifica a internação para conduzir a falha sobre ele: 

ele é o errado, ele tem que ser ressocializado, ele tem que se modificar.  

Um trabalho de educação coeso e coerente que pretenda resultados compatíveis 

como os objetivos de formação de um homem consciente e crítico de seu contexto e 

protagonista de sua história, não pode se furtar de rever e rediscutir as práticas em 

relação ao seu processo. 

Em espaços de interlocuções e interações, nos quais os alunos possam articular, 

contestar e produzir significados que pressupõem diálogo, será possível compreender o 

processo de apropriação das diversas linguagens, e especialmente da linguagem escrita, 

e neste sentido, a compreensão da dinâmica do processo de ensino. 



Educar desta forma implica criar espaços em sala de aula onde todos tenham 

possibilidade de decisão e iniciativa para atuar e resolver seus problemas, flexibilidade a 

ponto de permitir que se possa lidar com as situações imprevistas e persistência para 

atingir os objetivos que foram propostos.  

A dinâmica institucional, entretanto, invalida as propostas educativas no interior 

das prisões, pois qualquer mínimo problema é motivo para suspender as aulas, e a 

grande rotatividade do preso no Sistema o impede de ter uma formação efetiva. 

A educação não é um instrumento para ‘ressocializar’, ela é um direito humano, 

fundamental e que tem que ser garantida a todas as pessoas, inclusive às pessoas presas, 

pois a pena privativa de liberdade tem que ser acompanhada da garantia de direitos. 

A população carcerária, dentre todos os segmentos sociais é a que ainda mais 

sofre resistências quando se fala da necessidade de universalização dos direitos para a 

plena vivência dos valores republicanos e democráticos. Fazer chegar a essa população 

o Direito à Educação em toda a sua plenitude de significados tem sido a luta de alguns 

setores da sociedade que acreditam na recuperabilidade do ser humano. 

A linguagem escrita pode ser tomada como um eixo articulador de todo o 

currículo da educação básica. A leitura como fonte de conhecimento da cultura escrita 

adquire papel fundamental nesse processo: sem se limitarem ao livro didático, 

professores e estudantes dispõem de uma infinidade de suportes de escrita, como 

jornais, revistas ou computadores, para a realização de uma grande variedade de tipos 

de leitura que fornecem uma base sobre a qual organizarão as atividades de estudo para 

a apropriação dos conteúdos culturais necessários ao seu processo de educação, de 

humanização. 

Respeitar a especificidade da educação de adultos presos pressupõe exceder a 

visão de uma educação meramente compensatória, destinada àqueles que não se 

escolarizaram no momento oportuno, ou entendê-la como uma simples adaptação da 

educação regular. Deste modo, convém refletir qual o papel do educador neste processo, 

buscando evitar que este seja mais um elemento a contribuir para a opressão que rege o 

sistema prisional. 

Compreendendo a educação como o único processo capaz de transformar o 

potencial das pessoas em competências, capacidades e habilidades e de criar espaços 

para que o educando empreenda a construção do seu ser em termos individuais e 

sociais, o espaço de privação de liberdade, com todas as suas contradições, deve ser 

entendido como um espaço educativo. 



Assim sendo, todos que atuam nesses espaços (dirigente, técnico e operacional) 

são educadores e devem, independente da sua função, estar orientados nessa condição. 

Todos os recursos e esforços devem convergir, com objetividade, para o trabalho 

educativo. Ou seja, é necessária a elaboração de um Projeto Político Pedagógico que 

oriente as ações, defina os recursos e viabilize uma atuação consciente e consistente na 

educação de adultos presos. 

A proposta de implementação de um sistema de educação nos presídios do 

Estado de São Paulo nos moldes de uma escola virtual, tal como se apresenta, não dará 

conta de atender a toda a população carcerária que necessita do ensino, nem 

disponibilizará recursos humanos convenientemente formados e preparados para 

orientar a atividade do educando para a apropriação dos conteúdos culturais necessários 

ao seu processo de educação, de humanização. 

Historiando o passado, analisando o presente e projetando o futuro é possível 

concluir pela necessidade de se identificar as práticas e experiências exitosas dos Planos 

Estaduais que estão sendo elaborados em vários estados do Brasil, como, por exemplo, 

no Mato Grosso do Sul, procurando instituir programas, consolidar propostas e políticas 

que sirvam, enfim, de modelos aos estados que não elaboraram ou não saíram do 

planejamento, bem como avaliar efetivamente os resultados futuros da proposta de 

implementação de um sistema de educação nos presídios do Estado de São Paulo nos 

moldes de uma escola virtual.  
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APÊNDICE A - Roteiro das entrevistas com o superintendente e o supervisor

1) Nome 

2) Há quanto tempo trabalha na FUNAP? 

3) Fale sobre a composição da Diretoria na qual você faz parte. 

4) Fale sobre suas atribuições de trabalho 

5) Em que ano foi instituída a FUNAP, com qual finalidade? 

6) Em que ano teve início a escolarização no contexto prisional paulista? Como se 

deu? 

7) Quais são as propostas metodológicas e pedagógicas para o ensino das séries 

iniciais no contexto prisional paulista? 

8) Faça uma explanação sobre o ensino das séries iniciais do contexto prisional 

paulista? 

9) Há uma estatística dos alfabetizandos e alfabetizados no contexto prisional 

paulista? Como são feitos as estatísticas, o levantamento do perfil da população 

carcerária, a seriação e o número de alunos do sistema prisional paulista? 

10) Qual é a sua avaliação sobre a escolarização oferecida no contexto prisional 

nacional e no contexto paulista? 

11) Para a FUNAP o que significa oferecer escolarização às pessoas em situação de 

privação de liberdade? E para o senhor? 

12) Se a FUNAP não pode certificar porque não é uma instituição escolar como teve 

por objetivo no Projeto Pedagógico “Tecendo a Liberdade” a certificação dos 

educandos? 

13) Qual é a sua concepção acerca da obrigatoriedade do ensino das séries iniciais no 

contexto prisional? 

14) Fale sobre o “Tecendo a Liberdade”, seus impactos à escolarização dos adultos 

presos, resultados e como foram e são avaliados? 

15) Há um programa de EJA no contexto prisional voltado especificamente para a 

alfabetização? 

16) O que a FUNAP entende por tecnologia social? 

17) Há dados sobre escolarização e diminuição dos índices de reincidência? 



ANEXOS 



Anexo A – Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação para Jovens e 

Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 19 DE MAIO DE 2010 (*) 

Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação 
para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos 
estabelecimentos penais. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO CONSELHO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade 

com o disposto na alínea “c” do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 4.024/61 com a 

redação dada pela Lei nº 9.131/95, nos artigos 36, 36-A, 36-B, 36-C, 36-D, 37, 39, 40, 

41 e 42 da Lei nº 9.394/96 com a redação dada pela Lei nº 11.741/2008, bem como no 

Decreto nº 5.154/2004, e com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 4/2010, 

homologado por Despacho do Senhor Ministro da Educação, publicado no DOU de 7 de 

maio de 2010, 

CONSIDERANDO as responsabilidades do Estado e da sociedade para garantir o 

direito à educação para jovens e adultos nos estabelecimentos penais e a necessidade de 

norma que regulamente sua oferta para o cumprimento dessas responsabilidades; 

CONSIDERANDO as propostas encaminhadas pelo Plenário do I e II Seminários 

Nacionais de Educação nas Prisões; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 3, de 6 de março de 2009, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta 

de educação nos estabelecimentos penais; 

CONSIDERANDO o Protocolo de Intenções firmado entre os Ministérios da Justiça e 

da Educação com o objetivo de fortalecer e qualificar a oferta de educação em espaços 

de privação de liberdade; 

CONSIDERANDO o disposto no Plano Nacional de Educação (PNE) sobre educação 

em espaços de privação de liberdade; 



CONSIDERANDO que o Governo Federal, por intermédio dos Ministérios da 

Educação e da Justiça tem a responsabilidade de fomentar políticas públicas de 

educação em espaços de privação de liberdade, estabelecendo as parcerias necessárias 

com os Estados, Distrito Federal e Municípios; 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal de 1988, na Lei nº 7.210/84, 

bem como na Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, que fixou as Regras Mínimas para o Tratamento do 

Preso no Brasil; 

CONSIDERANDO o que foi aprovado pelas Conferências Internacionais de Educação 

de Adultos (V e VI CONFINTEA) quanto à “preocupação de estimular oportunidades 

de aprendizagem a todos, em particular, os marginalizados e excluídos”, por meio do 

Plano de Ação para o Futuro, que garante o reconhecimento do direito à aprendizagem 

de todas as pessoas encarceradas, proporcionando-lhes informações e acesso aos 

diferentes níveis de ensino e formação; 

CONSIDERANDO que o projeto "Educando para a Liberdade", fruto de parceria entre 

os Ministérios da Educação e da Justiça e da Representação da UNESCO no Brasil, 

constitui referência fundamental para o desenvolvimento de uma política pública de 

educação no contexto de privação de liberdade, elaborada e implementada de forma 

integrada e cooperativa, representa novo paradigma de ação a ser desenvolvido no 

âmbito da Administração Penitenciária; 

CONSIDERANDO, finalmente, as manifestações e contribuições provenientes da 

participação de representantes de organizações governamentais e de entidades da 

sociedade civil em reuniões de trabalho e audiências públicas promovidas pelo 

Conselho Nacional de Educação; 

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para 

jovens e adultos privados de liberdade em estabelecimentos penais, na forma desta 

Resolução. 

Art. 2º As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar 

calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos 

tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das políticas de direitos humanos 

e privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos diferentes níveis e 

modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos provisórios, condenados, 

egressos do sistema prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança. 



Art. 3º A oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais 

obedecerá às seguintes orientações: 

I – é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal 

(Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e deverá ser realizada em articulação 

com os órgãos responsáveis pela sua administração penitenciária, exceto nas 

penitenciárias federais, cujos programas educacionais estarão sob a responsabilidade do 

Ministério da Educação em articulação com o Ministério da Justiça, que poderá celebrar 

convênios com Estados, Distrito Federal e Municípios; 

II – será financiada com as fontes de recursos públicos vinculados à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 

destinados à modalidade de Educação de Jovens e Adultos e, de forma complementar, 

com outras fontes estaduais e federais; 

III – estará associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, 

educação profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e 

manutenção de bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de liberdade, 

inclusive as ações de valorização dos profissionais que trabalham nesses espaços; 

IV – promoverá o envolvimento da comunidade e dos familiares dos indivíduos em 

situação de privação de liberdade e preverá atendimento diferenciado de acordo com as 

especificidades de cada medida e/ou regime prisional, considerando as necessidades de 

inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, raça e etnia, credo, 

idade e condição social da população atendida; 

V – poderá ser realizada mediante vinculação a unidades educacionais e a programas 

que funcionam fora dos estabelecimentos penais; 

VI – desenvolverá políticas de elevação de escolaridade associada à qualificação 

profissional, articulando-as, também, de maneira intersetorial, a políticas e programas 

destinados a jovens e adultos; 

VII – contemplará o atendimento em todos os turnos;

VIII – será organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço e 

rotatividade da população carcerária levando em consideração a flexibilidade prevista 

no art. 23 da Lei nº 9.394/96 (LDB). 

Art. 4º Visando à institucionalização de mecanismos de informação sobre a educação 

em espaços de privação de liberdade, com vistas ao planejamento e controle social, os 

órgãos responsáveis pela educação nos Estados e no Distrito Federal deverão: 



I – tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as ações realizadas para a 

oferta de Educação de Jovens e Adultos, em cada estabelecimento penal sob sua 

responsabilidade; 

II – promover, em articulação com o órgão responsável pelo sistema prisional nos 

Estados e no Distrito Federal, programas e projetos de fomento à pesquisa, de produção 

de documentos e publicações e a organização de campanhas sobre o valor da educação 

em espaços de privação de liberdade; 

III – implementar nos estabelecimentos penais estratégias de divulgação das ações de 

educação para os internos, incluindo-se chamadas públicas periódicas destinadas a 

matrículas. 

Art. 5º Os Estados, o Distrito Federal e a União, levando em consideração as 

especificidades da educação em espaços de privação de liberdade, deverão incentivar a 

promoção de novas estratégias pedagógicas, produção de materiais didáticos e a 

implementação de novas metodologias e tecnologias educacionais, assim como de 

programas educativos na modalidade Educação a Distância (EAD), a serem empregados 

no âmbito das escolas do sistema prisional. 

Art. 6º A gestão da educação no contexto prisional deverá promover parcerias com 

diferentes esferas e áreas de governo, bem como com universidades, instituições de 

Educação Profissional e organizações da sociedade civil, com vistas à formulação, 

execução, monitoramento e avaliação de políticas públicas de Educação de Jovens e 

Adultos em situação de privação de liberdade. 

Parágrafo Único. As parcerias a que se refere o caput deste artigo dar-se-ão em 

perspectiva complementar à política educacional implementada pelos órgãos 

responsáveis pela educação da União, dos Estados e do Distrito Federal. 

Art. 7º As autoridades responsáveis pela política de execução penal nos Estados e 

Distrito Federal deverão, conforme previsto nas Resoluções do Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária, propiciar espaços físicos adequados às atividades 

educacionais, esportivas, culturais, de formação profissional e de lazer, integrando-as às 

rotinas dos estabelecimentos penais. 

Parágrafo Único. Os Estados e o Distrito Federal deverão contemplar no seu 

planejamento a adequação dos espaços físicos e instalações disponíveis para a 

implementação das ações de educação de forma a atender às exigências desta 

Resolução. 



Art. 8º As ações, projetos e programas governamentais destinados a EJA, incluindo o 

provimento de materiais didáticos e escolares, apoio pedagógico, alimentação e saúde 

dos estudantes, contemplarão as instituições e programas educacionais dos 

estabelecimentos penais. 

Art. 9° A oferta de Educação Profissional nos estabelecimentos penais deverá seguir as 

Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação, 

inclusive com relação ao estágio profissional supervisionado concebido como ato 

educativo. 

Art. 10 As atividades laborais e artístico-culturais deverão ser reconhecidas e 

valorizadas como elementos formativos integrados à oferta de educação, podendo ser 

contempladas no projeto político-pedagógico como atividades curriculares, desde que 

devidamente fundamentadas. 

Parágrafo Único. As atividades laborais, artístico-culturais, de esporte e de lazer, 

previstas no caput deste artigo, deverão ser realizadas em condições e horários 

compatíveis com as atividades educacionais. 

Art. 11 Educadores, gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais deverão 

ter acesso a programas de formação inicial e continuada que levem em consideração as 

especificidades da política de execução penal. 

§ 1º Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais do magistério 

devidamente habilitados e com remuneração condizente com as especificidades da 

função. 

§ 2º A pessoa privada de liberdade ou internada, desde que possua perfil adequado e 

receba preparação especial, poderá atuar em apoio ao profissional da educação, 

auxiliando-o no processo educativo e não em sua substituição. 

Art. 12 O planejamento das ações de educação em espaços prisionais poderá 

contemplar, além das atividades de educação formal, propostas de educação não-formal, 

bem como de educação para o trabalho, inclusive na modalidade de Educação a 

Distância, conforme previsto em Resoluções deste Conselho sobre a EJA. 

§ 1º Recomenda-se que, em cada unidade da federação, as ações de educação formal 

desenvolvidas nos espaços prisionais sigam um calendário unificado, comum a todos os 

estabelecimentos. 

§ 2º Devem ser garantidas condições de acesso e permanência na Educação Superior 

(graduação e pós-graduação), a partir da participação em exames de estudantes que 



demandam esse nível de ensino, respeitadas as normas vigentes e as características e 

possibilidades dos regimes de cumprimento de pena previstas pela Lei n° 7.210/84. 

Art. 13 Os planos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios 

deverão incluir objetivos e metas de educação em espaços de privação de liberdade que 

atendam as especificidades dos regimes penais previstos no Plano Nacional de 

Educação. 

Art. 14 Os Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal atuarão na 

implementação e fiscalização destas Diretrizes, articulando-se, para isso, com os 

Conselhos Penitenciários Estaduais e do Distrito Federal ou seus congêneres. 

Parágrafo Único. Nas penitenciárias federais a atuação prevista no caput deste artigo 

compete ao Conselho Nacional de Educação ou, mediante acordo e delegação, aos 

Conselhos de Educação dos Estados onde se localizam os estabelecimentos penais. 

Art. 15 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

quaisquer disposições em contrário. 

(*) Resolução CNE/CEB 2/2010. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de maio de 2010, 

Seção 1, p. 20. 

CESAR CALLEGARI 



Anexo B - Relatório do Grupo de Trabalho Educação no Sistema Prisional do Estado 

de São Paulo 

PROCESSO: 29041/2011 

INTERESSADO: Secretaria da Casa Civil 

ASSUNTO: Grupo de Trabalho instituído para desenvolver estudos e propor políticas e 

ações voltadas para educação no sistema prisional do Estado de São Paulo. 

RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO 

EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Os membros do Grupo de Trabalho, constituído pelo Decreto nº 56.800, de 2 de 

março de 2011, reuniram-se em 24/03/2011, 07/04/2011, 18/04/2011 e 26/04/2011, 

além de reuniões dos subgrupos formados para trabalhos específicos. 

Nessas reuniões foram analisados os requisitos legais e operacionais para a 

implantação do sistema de educação no ambiente prisional do Estado de São Paulo nos 

moldes de uma Escola Virtual, como proposto na reunião de instalação do Grupo de 

Trabalho. O nome dessa escola seria EVESP- Escola Virtual de Programas 

Educacionais do Estado de São Paulo, para funcionar junto à Coordenadoria de Estudos 

e Normas Pedagógicas – Cenp da Secretaria de Educação, e em sintonia acadêmica e 

pedagógica com a Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP. 

A discussão dos aspectos legais abrangeu tanto as obrigações impostas por 

regulamentação federal como pela regulamentação estadual e também aquelas oriundas 

da interface com o Poder Judiciário que influi nos requisitos operacionais internos às 

unidades prisionais e, consequentemente, no trabalho desenvolvido pela SAP/FUNAP. 

ENTENDIMENTOS 

Das discussões realizadas tanto nas reuniões formais como nos subgrupos de 

trabalho obteve-se entendimento em um conjunto de fatores que permitiram determinar 

as bases preliminares para a elaboração de encaminhamentos e propostas. 

Os principais fatores de entendimento correspondem a: 

• Há que se dedicar a criar conjuntos de ações que busquem tanto a plena prioridade ao 

atendimento da legislação como o aproveitamento das experiências exitosas acumuladas 



pela FUNAP em seus mais de 30 anos dedicados à educação de detentos nas unidades 

prisionais do Estado de São Paulo; 

• A educação de adultos privados de liberdade no sistema prisional do Estado de São 

Paulo requer a elaboração um Projeto Político- Pedagógico específico, organizado por 

eixos temáticos em salas multisseriadas, que contemple as particularidades deste 

sistema prisional, em especial a cultura da população carcerária bem como a questão da 

intensa mobilidade desta população entre as unidades prisionais distribuídas 

geograficamente pelo Estado; 

• A gestão e a responsabilidade acadêmico-administrativa da EVESP devem estar a 

cargo da Secretaria da Educação, em parceria com a UNIVESP, nos termos 

preconizados pela legislação federal, especialmente, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - para que os estudantes 

possam receber os certificados de formação respectivos e o Estado fazer jus a recursos 

relativos ao ensino de jovens e adultos; 

• A elaboração dos conteúdos pedagógicos e a concepção de atividades acadêmicas para 

a educação prisional deverá ser de responsabilidade de professores indicados pela 

Secretaria da Educação com a colaboração de Professores dos quadros da FUNAP e 

especialistas em educação carcerária contratados especificamente para este fim; 

• A educação da população carcerária deverá ser realizada por professores especialistas 

da Secretaria da Educação com o auxílio de Professores (Monitor-Orientador) dos 

quadros da FUNAP e de colaboradores detentos (Monitor Preso); 

A partir da identificação destes pontos de entendimento procurou-se traçar as 

linhas mestras para a institucionalização do Programa de Educação nas Prisões do 

Estado de São Paulo. Essa institucionalização se iniciará com a efetiva criação da 

EVESP, órgão o qual caberá a responsabilidade pela oferta formal de educação nos 

estabelecimentos prisionais do Estado. 

O desenvolvimento e implementação do Programa Estadual de Educação nas 

Prisões, vinculado à EVESP, supõe uma estrutura de trabalho cooperativo entre a 

Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), a Secretaria da Educação (SEE) e a 

Secretaria da Casa Civil. Com a junção de esforços e competências destes participantes 

objetiva-se a oferta de Ensino Básico integrado em todas as unidades prisionais do 

estado por meio de ensino presencial distribuído e intensamente suportado por 



tecnologia. Inerente a este trabalho também se oferecerá a capacitação contínua de 

Professores que venham a participar da EVESP. 

Neste trabalho cooperativo, em função das atribuições inerentes à concepção das 

próprias Secretarias e dos requisitos legais federais e estaduais, o Grupo de Trabalho 

propõe que a Escola Virtual seja gerida pela Secretaria da Educação com apoio técnico, 

estrutural e operacional da SAP através da FUNAP e da SDECT através da UNIVESP e 

das Coordenadorias de Ensino Superior e de Ensino Técnico, Tecnológico e 

Profissionalizante. 

A figura 1 apresenta um esboço da organização do trabalho cooperativo proposto 

e também as principais responsabilidades de cada um dos participantes. 

Fig. 1 – Estrutura do trabalho cooperativo da EVESP

A Secretaria da Educação, responsável pela EVESP, além dos aspectos de 

estabelecimento das diretrizes do trabalho educacional e da supervisão, 

acompanhamento e avaliação destes trabalhos deve responsabilizar-se pela elaboração 

dos conteúdos didáticos, elaboração e execução dos programas de formação continuada 

de Professores, supervisão e avaliação educacional dos alunos, registro e controle 



acadêmicos, fornecimento dos materiais didáticos e de professores especialistas por área 

de conhecimento. 

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia se 

responsabilizará pelo apoio tecnológico, metodológico e operacional através da 

UNIVESP e do “Programa Educação de Jovens e Adultos – Mundo do Trabalho”. 

Através da UNIVESP será oferecido o apoio metodológico para a integração dos 

trabalhos educacionais de professores especializados e Professores de forma a alcançar 

de forma unificada o trabalho educacional desenvolvido em todas as unidades prisionais 

do estado. Ainda neste contexto metodológico, a UNIVESP se responsabilizará pela 

coordenação da oferta de formação e capacitação continuada para os professores 

participantes da EVESP. Em termos de apoio tecnológico este Programa (Educação de 

Jovens e Adultos) disponibilizará um ambiente virtual de aprendizagem que permita o 

desenvolvimento dos trabalhos de capacitação continuada de Professores bem como a 

integração comunicacional entre estes de forma a se ter acompanhamento e supervisão 

contínuos dos trabalhos desenvolvidos por professores em todas as unidades prisionais. 

O Programa Educação de Jovens e Adultos – Mundo do Trabalho colocará à disposição 

da Escola Virtual o apoio metodológico e os conteúdos já desenvolvidos, e aqueles a 

serem desenvolvidos, para o segundo ciclo do Ensino Fundamental, além de permitirem 

a inserção continuada dos concluintes do Ensino Fundamental da EVESP nos cursos de 

Iniciação Profissionalizante. 

À Secretaria da Casa Civil caberá o trabalho de gestão coordenada desse 

propósito integrado e integrador das competências técnicas das Secretarias participantes 

do Programa de Educação Prisional. 

A SAP se responsabilizará pela oferta da infraestrutura física necessária à 

execução das atividades da Escola Virtual em todas as unidades prisionais do Estado. 

Também oferecerá, através da FUNAP, os recursos humanos necessários á realização 

dos trabalhos educacionais internos a cada unidade prisional, além do apoio operacional 

e logístico necessários à execução das atividades educacionais da EVESP nestas 

unidades. 

A PROPOSTA 

Implantação de um Programa Estadual de Educação nas Prisões caracterizado 

por: 



EDUCAÇÃO PRESENCIAL EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS 

SUPORTADA POR INTENSO USO DE TECNOLOGIAS. 

Reconhece-se que, atualmente, a oferta de Educação Prisional é uma exigência 

legal. Desta forma, a proposta da oferta dessa modalidade de ensino através da EVESP- 

Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado de São Paulo, utilizando-se 

intensamente de tecnologias e metodologias disponíveis, não é apenas um desejo, mas 

uma alternativa altamente pertinente para o momento. A implantação de escola com tais 

características, a parte não implicar no aporte de grandes recursos imobilizados, permite 

a mobilização de recursos já disponíveis e, por isso, o quase que imediato início de 

operações. 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem permitido 

significativos avanços no processo de ensino-aprendizagem em todo o mundo e em 

todos os níveis educacionais, particularmente como mecanismo de atendimento a 

comunidades com necessidades específicas. Dentre outras muitas particularidades, o 

intenso uso dessas tecnologias permite flexibilidade de tempo e espaço no processo 

educacional. Particularmente, é viável o aproveitamento de capacidades distribuídas 

geograficamente bem como a oferta do processo educacional de forma integrada a 

localidades amplamente distribuídas geograficamente. 

Por aproveitamento de capacidades distribuídas entende-se a possibilidade que 

os melhores professores possíveis para cada unidade de aprendizagem sejam os 

responsáveis pela mesma, independentemente de onde residam ou trabalhem. Por oferta 

do processo educacional de forma integrada a localidades amplamente distribuídas 

geograficamente entende-se que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma 

integrada, mesmo que os alunos estejam distantes geograficamente. Neste caso, a 

participação de Monitores devidamente capacitados, ou Tutores, permite que todas as 

partes do processo educacional ocorram de forma presencial e única conforme 

determinada e modelada pelo professor especialista em cada unidade de aprendizagem. 

Em uma proposta como esta a grande necessidade é que se proceda a uma 

eficiente gestão integrada de recursos distribuídos geograficamente e pelas Secretarias 

de Estado envolvidas, uma vez que já existem disponíveis no âmbito do Governo do 

Estado as competências e algumas ações correlatas que precisariam ser focalizadas e 

otimizadas para este propósito. 



O MODELO 

O modelo de educação presencial distribuída baseada em tecnologias idealizado 

para o Programa Estadual de Educação nas Prisões apresenta as seguintes 

características: 

Os principais Eixos Operativos do Sistema são: 

1. Gestão de todo o Sistema de Educação Prisional, a ser realizada pela Casa Civil com 

o apoio de SEE/EVESP, SDECT/UNIVESP e SAP/FUNAP. 

2. Formalização da criação da EVESP e desenvolvimento dos mecanismos para registro 

e acompanhamento acadêmico administrativo das ações do Programa Estadual de 

Educação nas Prisões, a ser realizado pela SEE; 

3. Desenvolvimento de Projeto Político Pedagógico para Ensino Básico e 

Profissionalizante, especificamente adaptados ao sistema prisional, a serem elaborados 

pela SEE e FUNAP com o apoio da UNIVESP e Programa Mundo do Trabalho; 

4. Desenvolvimento de conteúdos e materiais didáticos específicos para o ensino 

prisional e para formação de Professores, contemplando particularidades operacionais 

do sistema, sob responsabilidade da EVESP e FUNAP com o apoio da SDECT através 

da UNIVESP e do Programa Mundo do Trabalho; 

5. Oferta de Capacitação metodológica e tecnológica, de todos os Professores 

envolvidos neste Programa, para a oferta de cursos presenciais distribuídos e 

intensamente baseados em tecnologias, a ser desenvolvida sob coordenação da 

UNIVESP com os professores da EVESP; 

6. Oferta de educação prisional ocorrendo sob a responsabilidade, supervisão e 

avaliação de professores da EVESP- Escola Virtual de Programas Educacionais do 

Estado de São Paulo, com o apoio de professores vinculados à FUNAP, infraestrutura 

metodológica e tecnológica da UNIVESP; 

Os principais atores envolvidos com a oferta de ensino nas unidades prisionais 

do Estado são:  

• Institucionais 



_ Casa Civil 

_ Secretaria da Educação 

_ Secretaria de Administração Penitenciária / FUNAP

_ Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia / UNIVESP e 

Programa Mundo do Trabalho 

• Sociais 

_ População adulta privada de liberdade; 

_ Governo do Estado; 

_ Organizações sociais interessadas na temática. 

• Profissionais 

_ Equipe Gestora da Casa Civil, SEE, UNIVESP, FUNAP; 

_ Professores da SEE; 

_ Supervisores de Ensino e PCOPs (Professor Coordenador de Oficina Pedagógica) e 

professores especialistas da SEE; 

_ Equipes Técnicas da UNIVESP e Programa Mundo do Trabalho; 

_ Consultores externos, especialistas em educação prisional; 

_ Equipes Técnicas da FUNAP. 

CARACTERÍSTICAS DOS EIXOS OPERATIVOS 

Eixo 1 – Gestão: 

Casa Civil organiza Grupo Gestor, com dois representantes de cada Secretaria 

participante do presente programa, para supervisionar os trabalhos de implantação e 

operação do Programa Estadual de Educação nas Prisões. 

Os principais objetivos deste grupo são: garantir o cumprimento da Política de 

Estado para a Educação Prisional, promover a otimização, cooperação e integração de 



recursos deste sistema, bem como traçar diretrizes operacionais para a evolução deste 

Sistema de Educação Prisional. 

Este grupo supervisionará os trabalhos em todos os eixos diretamente através de 

representantes ou por delegação de atividades específicas de acompanhamento. 

Os membros que comporão este Grupo Gestor serão nomeados para períodos de 

um ano, mediante resolução do Gabinete do Secretário da Casa Civil, ouvidas as 

Secretarias participantes. 

Eixo 2 – Criação da EVESP: 

Decreto criando a EVESP- Escola Virtual de Programas Educacionais do Estado 

de São Paulo, como órgão responsável pela oferta de educação básica formal a grupos 

sociais portadores de necessidades específicas. Esta escola deverá estar vinculada à 

CENP – Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. 

Será de responsabilidade da EVESP a indicação de professores, Coordenadores e 

Supervisores que atenderão ao Programa Estadual de Educação nas Prisões, bem como 

toda a realização de registros acadêmicos, de exames de avaliação processual por 

conclusão de termo e de avaliação por meio de exames públicos, e de certificações. 

Eixo 3 – Desenvolvimento de Projeto Político Pedagógico: 

Nomeação, por indicação do Grupo Gestor, de um grupo de trabalho liderado 

por um membro do Grupo Gestor e formado por dois professores vinculados à EVESP, 

por dois Professores da FUNAP, um representante da UNIVESP e um representante do 

Programa Mundo do Trabalho para a elaboração de um Projeto Político Pedagógico 

(PPP) específico para o Programa Estadual de Educação nas Prisões. 

Este projeto deverá contemplar um Currículo a ser organizado por eixos 

temáticos e implantado em salas multisseriadas, que, além de respeitar as Diretrizes 

Curriculares estabelecidas pela SEE considere as particularidades do sistema prisional 

de São Paulo, particularmente a cultura da população carcerária, as restrições 

operacionais do sistema carcerário e a questão da intensa mobilidade desta população 

entre as unidades prisionais distribuídas geograficamente pelo estado. 

Em especial o PPP deverá contemplar a realização de exames de avaliação 

processual por conclusão de termo e de avaliação por meio de exames públicos, a serem 



oferecidos ao menos duas vezes por ano, como forma de contemplar a continuidade de 

estudos nas condições de mobilidade dos detentos pelas unidades prisionais do estado. 

Eixo 4 – Desenvolvimento de conteúdos e materiais didáticos: 

Sub-eixo 4a: Conteúdos para Ensino Prisional 

Nomeação, por indicação do Grupo Gestor, de um grupo de trabalho liderado 

por um membro do Grupo Gestor e formado por dois professores vinculados à EVESP, 

por dois Professores da FUNAP, por dois representantes da UNIVESP e dois 

representantes do Programa Mundo do Trabalho, para a concepção do Programa de 

Capacitação de Professores para atuação no Sistema Educacional Prisional. 

Este grupo deverá ter atuação permanente, com seus membros reconduzidos ou 

renovados ano a ano, como forma de continuadamente dar atenção às necessidades de 

atualização dos eixos temáticos e mesmo de atualizações de conteúdo requeridas por 

novas Diretrizes Curriculares e legislação pertinente. 

Para a concepção destes conteúdos, bem como para o desenvolvimento do 

material pedagógico específico, das atividades de aprendizagem e de avaliação, este 

grupo poderá criar subgrupos formados por profissionais da SEE, da SDECT, da 

FUNAP, da UNIVESP, designados temporária e parcialmente para tal, bem como 

contar com especialistas contratados especificamente para prestação de serviços 

especializados com este fim. 

Sub-eixo 4b: Conteúdos para Formação Continuada de Professores 

Nomeação, por indicação do Grupo Gestor, de um grupo de trabalho liderado 

por um membro do Grupo Gestor e formado por dois professores vinculados à EVESP, 

por dois Professores da FUNAP, por dois representantes da UNIVESP e dois 

representantes do Programa Mundo do Trabalho, para a concepção do Programa de 

Capacitação de Professores para atuação no Sistema Educacional Prisional. 

Este programa de formação continuada deverá contemplar tanto os aspectos de 

conteúdos a serem ministrados como os aspectos tecnológicos de desenvolvimento de 

educação presencial distribuída baseada em tecnologias, podendo ser oferecido 

regularmente na forma de curso de Extensão Universitária e, eventualmente, como 

curso de Especialização. 



Também deverá ser desenvolvido um programa de formação para os Monitores 

Presos que darão atendimento presencial aos detentos sob supervisão dos Professores da 

FUNAP. A formação continuada dos Monitores Presos deverá ocorrer em duas fases. 

Uma primeira fase corresponderá à conceituação do que seja a tutoria, suas 

responsabilidades e características operacionais. A segunda fase dessa formação 

continuada deverá ser continuada, sincronizada com o andamento da tutoria dos 

detentos.  

Eventuais necessidades de oferta de Formação universitária para Professores da 

FUNAP serão estudadas de forma independente, e à medida do possível, incluindo os 

interessados em cursos regulares da UNIVESP. 

Para a concepção deste programa de formação continuada de Professores e 

Monitores Presos, bem como para o desenvolvimento do material pedagógico 

específico, das atividades de aprendizagem e de avaliação, este grupo poderá criar 

subgrupos formados por profissionais da SEE, da SDECT, da FUNAP, da UNIVESP, 

designados para tal, bem como contar com especialistas contratados especificamente 

para prestação de serviços especializados com este fim. 

Eixo 5 – Capacitação metodológica e tecnológica de Professores: 

A operação dos programas de capacitação de Professores e dos Monitores Presos 

da FUNAP será realizada sob coordenação e infraestrutura metodológica e tecnológica 

da UNIVESP e apoio acadêmico de Professores da EVESP e do Programa Mundo do 

Trabalho. 

Os conteúdos e atividades dos cursos de capacitação serão disponibilizados em 

formato multimídia através de Ambiente Virtual de Aprendizagem da UNIVESP, 

contando também com o apoio da UNIVESP TV e de material impresso. 

Os Professores da FUNAP receberão os conteúdos e desenvolverão suas 

atividades pela Internet e também através de programas especificamente preparados e 

transmitidos pela UNIVESP TV. Além disto, terão um encontro presencial quinzenal 

com Professores da SEE na regional a que pertencem.

A capacitação dos Monitores Presos será realizada na modalidade presencial, 

com tutoria desenvolvida continuadamente pelos Professores da FUNAP, nas próprias 

Unidades Prisionais. Esta tutoria ocorrerá em período alternado com aquele em que os 



Monitores Presos desenvolverão a tutoria com os detentos. Os materiais pedagógicos 

para os Monitores Presos serão oferecidos em material impresso. 

Eixo 6 – Oferta de educação prisional: 

A operação dos programas de educação de detentos será realizada sob 

responsabilidade acadêmica de Professores da EVESP com supervisão de tutoria 

realizada pelos Professores da FUNAP, tutoria dos Monitores Presos, e com o apoio de 

infraestrutura metodológica e tecnológica da UNIVESP e do Programa Mundo do 

Trabalho. 

Os conteúdos e atividades dos cursos serão disponibilizados através de material 

impresso. Programas-aula de apoio serão regularmente transmitidos pela UNIVESP TV 

como forma de motivar a aprendizagem e também integrar a formação ofertada com a 

realidade social em que ela se insere. 

A tutoria dos detentos será realizada diariamente pelos Professores da FUNAP 

com o apoio dos Monitores Presos, na modalidade presencial em sala de aula. 

A EXECUÇÃO DO MODELO METODOLÓGICO (Resumo)  

• Capacitação de Professores da SEE e Professores da FUNAP 

A capacitação de Professores da SEE (PCOPs e Supervisores de Ensino) que 

participarão do Programa Estadual de Educação nas Prisões se fará em Curso de 

Extensão de 60 horas que constará de duas fases. Uma primeira em que se tratará da 

apresentação do modelo pedagógico e das ferramentas metodológicas e tecnológicas a 

serem adotadas no Ensino Prisional do Estado de São Paulo. A segunda fase 

corresponderá à apresentação e discussão dos conteúdos a ser desenvolvidos, sua 

integração, as abordagens gerais a serem adotadas no desenvolvimento do programa e 

as técnicas de capacitação dos Professores da FUNAP. 

Essa formação será desenvolvida de forma distribuída geograficamente através 

da infraestrutura da UNIVESP mediante estudo de conteúdos disponibilizados e 

realização de atividades planejadas pelos autores dos materiais específicos. Cada 

Professor da SEE realizará a capacitação em ambiente de sua própria Diretoria de 

Ensino. Em ambas as fases do curso os Professores contarão com a tutoria dos autores 



do Projeto Político Pedagógico do programa e autores do material pedagógico, cada 

qual a seu tempo. 

Como apoio ao processo de capacitação também estarão disponíveis programas-

aula desenvolvidos pela UNIVESP TV e recursos multimídia preparados 

especificamente pelas equipes técnicas da UNIVESP. 

Mesmo após a conclusão desta capacitação os Professores da SEE se manterão 

em contato contínuo com os colegas e com os responsáveis pelos conteúdos através de 

comunidade digital suportada pela infraestrutura da UNIVESP. Esse contato permitirá 

não apenas a troca de experiências exitosas como também a discussão coletiva de 

problemas e suas alternativas de solução. 

• Formação Continuada de Professores da FUNAP 

A fase inicial da formação continuada de Professores da FUNAP será 

desenvolvida através de Curso de Extensão de 60 horas que constará de duas fases. Uma 

primeira em que se tratará da apresentação do modelo pedagógico e das ferramentas 

metodológicas e tecnológicas a serem adotadas no Ensino Prisional do Estado de São 

Paulo. A segunda fase corresponderá à apresentação e discussão dos conteúdos que 

serão desenvolvidos, sua integração, as abordagens gerais a serem adotadas no 

desenvolvimento do programa e as técnicas de capacitação e acompanhamento dos 

Monitores Presos. 

A fase inicial será desenvolvida de forma distribuída geograficamente através da 

infraestrutura da UNIVESP mediante estudo de conteúdos disponibilizados e realização 

de atividades planejadas pelos autores dos materiais específicos. Cada Professor 

realizará o curso em ambiente de sua própria Unidade Prisional e a cada 15h de curso 

terá um encontro com seus tutores na sede da Diretoria de Ensino da região. Em ambas 

as fases do curso os Professores contarão com a tutoria de Professores da SEE. 

Como apoio a esse processo de formação continuada também estarão 

disponíveis programas-aula desenvolvidos pela UNIVESP TV e recursos multimídia 

preparados especificamente pelas equipes técnicas da UNIVESP. 

Uma segunda fase dessa formação dos Professores da FUNAP será desenvolvida 

de forma continuada e tratará das técnicas específicas de ensino a serem adotadas em 

cada unidade de material pedagógico, das abordagens alternativas para as atividades 

pedagógicas, das técnicas de acompanhamento dos Monitores Presos e processos de 

acompanhamento e avaliação dos alunos. Também nesta segunda fase deverá haver um 



encontro presencial quinzenal de Professores da FUNAP e Professores da SEE na sede 

da Diretoria Regional de Ensino. 

Mesmo havendo os encontros presenciais quinzenais de Professores e 

Professores, estes estarão continuamente conectados através de comunidade digital 

suportada pela infraestrutura da UNIVESP para a troca de experiências e resolução de 

questões operacionais. 

• Formação continuada de Monitores Presos 

A formação continuada de Monitores Presos será dirigida pelos Professores da 

FUNAP e realizada sempre de forma presencial e contínua na própria Unidade 

Prisional. 

Esta formação também será realizada em duas fases. Em uma primeira fase, 

antes do acompanhamento dos alunos, serão apresentadas e discutidas as características 

e responsabilidades do Monitor Preso bem como a apresentação dos processos de 

tutoria e acompanhamento e avaliação dos alunos. A segunda fase, de caráter contínuo e 

diário, compreenderá a orientação de como deverá ser trabalhado cada conteúdo 

específico. Para o exercício desta tutoria o Monitor Preso também terá orientação em 

como utilizar de recursos especiais (UNIVESP TV ou internet controlada) quando 

disponível e necessário. 

• Desenvolvimento da Educação de Detentos 

As atividades educacionais dos detentos serão realizadas pelos Professores da 

FUNAP de forma diária e presencial nas salas de aula de cada Unidade Prisional, com 

apoio dos Monitores Presos. 

As turmas de estudo serão compostas de até 25 alunos com o acompanhamento 

de um mesmo Monitor Preso. Para as turmas de alfabetização o máximo de alunos em 

cada turma deverá ser de 15 alunos. 

Cada Professor da FUNAP poderá dedicar-se a um máximo de seis turmas. Cada 

Monitor Preso poderá dedicar-se a um máximo de duas turmas, uma em cada turno de 

estudo. 

Aos alunos serão disponibilizados materiais didáticos impressos individuais que 

deverão ser recolhidos ao final de cada dia de atividade de estudo. À medida das 

possibilidades, estes materiais deverão acompanhar o aluno nos casos de mudança de 



Unidade Prisional e mesmo ser-lhes entregue ao final do processo educacional que 

culmine com a aprovação nos exames ou com sua saída do sistema prisional. 

ASPECTOS FINANCEIROS 

O início da implantação do Programa Estadual de Educação nas Prisões proposto 

requer uma série de investimentos. Parte destes investimentos é diretamente 

proporcional ao número de detentos atendidos. Supõe-se uma primeira etapa onde sejam 

atendidos doze mil detentos, número próximo ao que hoje já é atendido pela FUNAP. 

De forma consolidada, identificam-se os seguintes itens a serem financiados: 

ITEM VALOR (R$) 

Adequação de 162 salas de aula nas unidades prisionais (TV, Projetor 

Multimídia, Computador, antena parabólica, decodificador, instalações de 

equipamentos) 1.300.000,00 

Produção de materiais didáticos para Ensino Fundamental e Médio – equivalente 

a 83 disciplinas, além daqueles para programas de Capacitação de Professores e 

Monitores 

Presos (elaboração com profissionais das instituições e especialistas externos) 

4.000.000,00 

Impressão de materiais didáticos e de orientação 700.000,00 Elaboração e 

Aplicação de Provas (avaliações de Reclassificação, Processuais e Exames regulares) 

1.500.000,00 

Infraestrutura metodológica e tecnológica da UNIVESP, Desenvolvimentos e 

transmissão televisiva de programas aula e programas complementares pela UNIVESP 

TV 2.500.000,00  

Recursos para início da operação do Sistema 10.000.000,00 

Desse total, cerca de R$3.500.000,00 (três milhões e meio de reais), podem ser 

cobertos pelos recursos das Secretarias envolvidas no projeto, uma vez que já existem 

ações paralelas que podem ser redirecionadas e otimizadas. 

Recursos para início da operação do Sistema 10.000.000,00 

Realocação de recursos das Secretarias participantes (-) 3.500.000,00 

TOTAL (exceto Recursos Humanos) 6.500.000,00 

Dessa forma, as necessidades para o imediato início de operação do Programa 

Estadual de Educação nas Prisões montam a aproximadamente R$6.500.000,00 (seis 

milhões e meio de reais). No entanto, estes recursos não requerem desembolso total 



imediato, uma vez que estas ações correspondem a um desenvolvimento ao longo de 

quase um ano, importando, em linhas gerais, aproximadamente R$600.000,00 

(seiscentos mil reais) mensais. 

Não foram listados no quadro acima os recursos humanos que já fazem parte das 

despesas das Secretarias envolvidas e seus órgãos vinculados. 

Como exemplo disto pode-se listar o pagamento pela FUNAP dos Monitores 

Presos, Professores e Estagiários, formação de Professores e produção de material 

escolar (lápis, cadernos, dicionários e mapas),que perfazem um total anual de 

aproximadamente R$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). Também não 

foram identificadas as despesas com recursos humanos a serem realizadas com o 

pessoal da EVESP e da UNIVESP e Programa Mundo do Trabalho, que agora serão 

agregados ao projeto, mas que deverão ser cobertos com recursos da Secretaria da 

Educação e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, 

respectivamente. 

Enfatiza-se, que a implantação do Programa Estadual de Educação nas Prisões 

permitirá o cadastramento formal dos alunos junto aos programas federais de apoio ao 

Ensino de Jovens e Adultos. Estes programas, particularmente o FUNDEB, destinam o 

valor de R$2.131,10 (dois mil cento e trinta e um reais e dez centavos) anuais, divididos 

em 12 parcelas mensais, para cada aluno cadastrado e que participe de curso dentro dos 

requisitos estabelecidos pelo Fundo. Tais recursos poderão importar em um 

financiamento pouco superior a R$25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e meio de 

reais) no caso do atendimento dos 12.000 detentos previstos para a primeira fase de 

implantação do sistema. 

Com o atendimento das exigências do FUNDEB, o Programa Estadual de 

Educação nas Prisões poderá tornar-se auto-sustentável já a partir do primeiro ano de 

funcionamento, inclusive com a disponibilidade de recursos para ampliação do sistema. 

Os principais requisitos do FUNDEB a serem atendidos são: 

o Aulas presenciais diárias de ao menos 3 horas e 30 minutos; 

o Identificação dos Professores no cadastro do sistema (RG,CPF, currículo 

acadêmico). 

Para que estes recursos possam ser recebidos já no ano de 2012 há a necessidade 

de imediata implantação do sistema e que o cadastro dos alunos seja concluído até a 

data de 25 de maio de 2011. 



Os aspectos financeiros aqui descritos correspondem à implantação imediata do 

Programa Estadual de Educação nas Prisões em uma fase inicial que contemple 12 mil 

detentos, já de maneira formal, dentro do preconizado pela recente legislação federal. 

Com a formalização do Programa e a possibilidade de recebimento de recursos 

federais para este tipo de programa, já para o ano de 2012 haverá a possibilidade de se 

alcançar o número de 24 mil detentos atendidos ao se fazer uso de 126 novas salas de 

aula, correspondendo a 48 salas que se encontram atualmente ociosas e 78 novas salas a 

serem inauguradas no próximo ano. 

Para tal ampliação requer-se o aumento do número de Professores da FUNAP 

que pode ser cumprido com o prosseguimento da ampliação, já planejada, do quadro da 

FUNAP, além de passar a jornada de trabalho dos Monitores Presos para dois turnos. 

Esta ampliação de quadro pode ser coberta pelos recursos federais a serem aportados ao 

Programa pela formalização dos alunos no ano de 2011. 

Uma segunda fase de ampliação do número de detentos no Programa de 

Educação nas Prisões passa pela implantação do terceiro turno de aulas, que poderá 

acrescer mais 12 mil alunos ao programa a partir de 2013, totalizando 36 mil detentos 

atendidos. Os recursos para esta ampliação poderão ser custeados pelos recursos 

federais obtidos com a ampliação de atendimento do ano de 2012, já que estes recursos 

são proporcionais ao número de alunos atendidos no período letivo anterior. 

A ampliação do número de salas de aula nas atuais unidades prisionais e mesmo 

a construção de novas unidades permitirá, com o uso das metodologias e tecnologias 

preconizadas por este modelo, dar atendimento à demanda de estudo da população 

carcerária.  

ENCAMINHAMENTOS 

Para que se possa prosseguir para um imediato início da implantação do 

Programa Estadual de Educação nas Prisões entende-se que as ações correspondentes 

aos Eixos Operativos propostos devam ser tomadas no menor período de tempo 

possível. Há as ações multi-institucionais que envolvem as várias Secretarias envolvidas 

no programa e as ações a serem desenvolvidas isoladamente em cada Secretaria. 

Identificam-se: 

1. Casa Civil: 

a. Constituição do Grupo Gestor – Eixo 1 – maio/2011. 

2. Secretaria da Educação 

a. Criação da EVESP – Eixo 2 – maio/2011. 



3. Multi-institucional (SEE/EVESP, SAP/FUNAP) 

a. Cadastramento de todos os atuais alunos detentos já atendidos pela FUNAP que 

possam fazer parte de turmas a se iniciarem imediatamente em condições que já 

respeitem as exigências gerais para o recebimento de recursos federais para EJA – até 

25/05/2011. 

4. Multi-institucional (SEE/EVESP, SAP/FUNAP, SDECT/UNIVESP e Programa 

Mundo do Trabalho)  

a. Desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico – Eixo 3 – jun-jul/2011. 

5. Secretaria de Administração Penitenciária – a partir de mai/2011 

a. Definição de horários fixos integrados com 3h 30min para as ações de educação em 

todas as unidades prisionais e em respeito ao estabelecido pelo FUNDEB; 

b. Estabelecimento de turnos diferenciados para educação e trabalho, conforme Art. 10, 

parágrafo único, da Resolução Nº 02 do Conselho Nacional de Educação, de 19 de maio 

de 2010; 

c. Implantação de três turnos de educação conforme estabelecido pela legislação federal 

no Art. 3, parágrafo sétimo, da Resolução Nº 02 do Conselho Nacional de Educação, de 

19 de maio de 2010; 

d. Adequação da infraestrutura física das unidades prisionais para a oferta dos cursos; 

e. Estabelecimento e adequação do quadro de Professores em função das especificidades 

legais de escolarização e função; 

f. Avaliação da possibilidades de recriação da antiga Diretoria de Educação ou órgão 

equivalente. 

6. Multi-institucional (SEE/EVESP, SAP/FUNAP, SDECT/UNIVESP e Programa 

Mundo do Trabalho)  

a. Elaboração de conteúdos e materiais didáticos – Eixo 4 – a partir de ago/2011. 

7. Multi-institucional (SEE/EVESP, SAP/FUNAP, SDECT/UNIVESP e Programa 

Mundo do Trabalho) 

a. Oferta de capacitação a Professores da SEE, Professores da FUNAP e Monitores 

Presos – Eixo 5 – a partir de set/2011. 

8. Multi-institucional (SEE/EVESP, SAP/FUNAP, SDECT/UNIVESP e Programa 

Mundo do Trabalho) 

a. Oferta de educação prisional – Eixo 6 – a partir de out/2011 com turmas piloto e 

regularmente a partir de fev/2012.
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