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RESUMO
Este trabalho pretende investigar o processo de implementação das políticas públicas de
educação – formal e não formal – aos privados de liberdade no estado do Mato Grosso do Sul
(MS) e de São Paulo (SP). Essa análise será feita a partir das legislações nacionais e,
sobretudo, estaduais e estudos de campo com a finalidade de verificar como ocorre a
implementação da educação em duas penitenciárias para condenados do sexo masculino em
regime fechado: Instituto Penal de Campo Grande – MS e Penitenciária I “Mário Moura
Albuquerque” de Franco da Rocha – SP. Para isso, foi realizada pesquisa qualitativa por meio
de entrevistas semiestruturadas com custodiados alunos e não alunos dessas penitenciárias e
com os profissionais responsáveis por essa implementação dos seguintes órgãos: Secretaria de
Estado de Educação do MS, Secretaria Estadual de Educação de SP, Agência Estadual de
Administração do Sistema Penitenciário do MS, Secretaria de Administração Penitenciária de
SP – e aos seus órgãos vinculados: Escola Estadual Polo Professora Regina Lúcia Anffe Nunes
Betine - MS, Escola Estadual Domingos Cambhiagi - SP e Fundação Professor Doutor Manoel
Pedro Pimentel - SP. A partir daí, a pesquisadora buscou compreender a implementação da
educação no Instituto Penal de Campo Grande e na Penitenciária I “Mário Moura
Albuquerque” de Franco da Rocha – SP referente ao período temporal correspondente ao das
entrevistas – ano de 2017, abarcando também 2015 e 2016.
Palavras-chave: Políticas públicas. Educação para pessoas privadas de liberdade. Assistência
educacional. Educação formal. Educação não formal. Administração penitenciária. Presos.

ABSTRACT
This thesis goal is to investigate the implementation process of educational public policies both formal and informal - for individuals deprived of freedom in Mato Grosso do Sul (MS)
and Sao Paolo (SP) states. This analysis has as starting point the Brazilian legislation, mainly
state legislations and field studies, with the purpose of verifying how the implementation of
education is conducted to convicted male individuals in two state prisons: “Instituto Penal de
Campo Grande – MS” e Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha –
SP. To accomplish this objective a qualitative research was conducted by using semi
structured interviews with student inmates and non-student inmates as well as the personnel
responsible for the implementation from the following state agencies: “Secretaria de Estado
de Educação do MS”, “Secretaria Estadual de Educação de SP”, “Agência Estadual de
Administração do Sistema Penitenciário do MS”, “Secretaria de Administração Penitenciária
de SP” – and associated institutions: “Escola Estadual Polo Professora Regina Lúcia Anffe
Nunes Betine - MS”, “Escola Estadual Domingos Cambhiagi - SP” e “Fundação Professor
Doutor Manoel Pedro Pimentel - SP”. From this perspective the researcher tried to understand
the implementation of the educational policies at the “Instituto Penal de Campo Grande” and
at the Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha in the time frame
corresponding to the interviews – 2017 – and also 2015 and 2016.
Keywords: Public policies. Education for freedom deprived individuals. Educational aid.
Formal education. Informal education. Prison system administration. Inmates.
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INTRODUÇÃO

Esta dissertação tem por objetivo investigar o processo de implementação das políticas
públicas de assistência educacional em duas penitenciárias de segurança média1 para
condenados do sexo masculino em regime fechado, uma do estado de São Paulo (SP) e outra
do Mato Grosso do Sul (MS). A partir da análise das legislações, dos planos estaduais para os
custodiados desses estados e de estudos de campo, foi possível verificar como é realizada a
implementação das políticas públicas de educação em penitenciárias de SP e MS; e, com isso,
avaliar a existência de uma dissonância entre o que a norma estabelece e a forma como ocorre
a implementação. O estudo avança, ainda, no levantamento de quais possíveis obstáculos e/ou
facilidades para a efetivação dessas políticas no âmbito estadual, instigando futuras pesquisas
de nível nacional.
A educação assume diversos conceitos e subdivisões; para o presente trabalho será
utilizada a definição de Coombs (1975, p. 27, apud TRILLA, 2008, p. 33), que diferencia a
educação em formal, não formal e informal. A educação formal é “o ‘sistema educacional’
altamente institucionalizado, cronologicamente graduado e hierarquicamente estruturado que
vai dos primeiros anos da escola primária até os últimos da universidade”. A educação não
formal corresponde a “toda atividade organizada, sistemática, educativa, realizada fora do
marco do sistema oficial para facilitar determinados tipos de aprendizagem a subgrupos
específicos da população, tanto adultos como infantis” (COOMBS, 1975, p. 27, apud
TRILLA, 2008, p. 33). Finalmente, a educação informal é um processo que perdura toda a
vida, no qual “as pessoas adquirem e acumulam conhecimentos, habilidades, atitudes e modos
de discernimento por meio das experiências diárias e de sua relação com o meio” (COOMBS,
1975, p. 27, apud TRILLA, 2008, p. 33).
Gohn (2014, p. 47) complementa Coombs ao identificar na educação não formal a
ausência de processos escolares regulamentados por órgãos oficiais e certificadores de
titularidades. A educação formal possui legislação nacional que a regulamenta com
procedimentos e critérios específicos, enquanto a educação não formal não possui um
currículo definido a priori em relação aos conteúdos, temas ou habilidades a serem abarcadas
(GOHN, 2014, p. 47). A Legislação de Execução Penal (LEP) nº 7.210/84 fala em assistência

1

Estabelecimentos penais destinados a abrigar pessoas presas com condenação em regime fechado, dotados de
celas individuais e coletivas. Foram escolhidos presídios masculinos de segurança média devido à menor
rotatividade de custodiados e à tendência de uma implementação da assistência educacional mais consolidada,
pois grande parte dos presos já estão condenados.
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educacional2 e a define como instrução escolar e formação profissional (BRASIL, 1984, art.
17). A educação formal corresponde, pois, ao ensino fundamental, ensino médio, ensino
superior a distância, ensino superior presencial e ensino superior semipresencial (SÃO
PAULO, 2015b). Nos estabelecimentos penais, a educação não formal é separada em cursos
profissionalizantes, atividades extracurriculares, tais como clubes de leitura; aulas de música e
de cordas; aulas de teatro; palestras; cultos; e cursos livres. Constitui ainda atribuição da
educação não formal os exames nacionais de certificação, as salas de leitura e projetos de
remição pela leitura.
A presente dissertação tratará apenas da educação formal e não formal em contexto
prisional por serem elas os objetos de ação das normas, planos e políticas públicas de
educação aos privados de liberdade; sendo utilizado “educação” ou “assistência educacional”
para se referir a ambas.
O processo de implementação a ser estudado compreende a articulação entre as
legislações nacionais e internacionais; os diversos órgãos responsáveis pela execução penal e
pela oferta da educação formal – sobretudo ensino fundamental e médio e graduação – e não
formal – principalmente atividades extracurriculares e cursos profissionalizantes –; e os
profissionais responsáveis por tal implementação.
Foi feita uma pesquisa qualitativa com estudo de caso múltiplo3 – Instituto Penal de
Campo Grande (IPCG) no MS e Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque” de Franco da
Rocha (P1 de Franco da Rocha) em SP – com realização de entrevistas semiestruturas4 e
observação durante estudo de campo. Nesse sentido, foram entrevistados profissionais
responsáveis pela implementação na esfera local5 – ou seja, os agentes penitenciários de
segurança e custódia e os professores -, e com os profissionais que assumem papel de gestão e
direção intermediária6, como os diretores carcerários, coordenadores, gerentes e
coordenadores regionais, oficiais penitenciários da administração penitenciária, e diretores e
coordenadores pedagógicos responsáveis pela educação. Esses profissionais compõem os
principais órgãos responsáveis pela implementação da educação prisional, que são, no MS,
2

O termo “assistência educacional” também será utilizado no trabalho por ser a forma com que a LEP, entre
outras legislações e planos, referem-se à política de educação aos apenados, estando nesse conceito abarcada a
educação formal e não formal.
3
A decisão foi por dois estudos de caso devido ao trade off (balanço) entre profundidade e poder de comparação
do objeto de estudo, pois, ainda que escolhido mais do que um caso, foi possível entender com certa
profundidade os dois fenômenos estudados e ter a possibilidade de uma análise entre os processos das políticas
educacionais de dois estados brasileiros distintos.
4
As perguntas respondidas constam nos roteiros anexos (Anexos IX, X e XI), elaborados de acordo com os
principais grupos de sujeitos.
5
Denominado por Lipsky (1980) de burocratas de nível de rua.
6
Denominado por Lotta, Pires e Oliveira (2015) de burocratas de médio escalão.
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Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN), IPCG7, Secretaria
Estadual de Educação do MS (SED-MS) e Escola Estadual Polo Prof.ª Regina Lúcia Anffe
Nunes Betine (EEPPRLANB)8. Há também a Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança
Pública (SEJUSP), Secretaria na qual a AGEPEN está vinculada; porém, como as atribuições
são da AGEPEN, a SEJUSP não realiza um papel ativo. Já em SP, tem-se: Secretaria de
Administração Penitenciária (SAP), Grupo de Articulação para a Educação (GAAE), P1 de
Franco da Rocha, Grupo Regional de Ações de Trabalho e Educação (GRATE) responsável
pela Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo
(COREMETRO)9; Secretaria Estadual de Educação de SP (SEE-SP), Escola Estadual
Domingos Cambiaghi10 e; no tocante à educação não formal, a Fundação Prof. Dr. Manoel
Pedro Pimentel (FUNAP)11. Além disso, foram entrevistados custodiados alunos e não alunos
de ambas penitenciárias.
A pesquisa primeiramente relata o histórico das políticas públicas de assistência
educacional ao encarcerado no Brasil desde a promulgação da Constituição Federal (CF) de
1988 até atualmente e as discussões nacionais e internacionais acerca do tema, bem como as
legislações estaduais do MS e de SP referentes ao assunto para compreender historicamente
como foram embasadas. Em um segundo momento, é verificado do ponto de vista da teoria
sobre burocracia qual é a influência e papel dos burocratas, sendo utilizados os conceitos de
burocrata de nível de rua, burocrata de médio escalão e burocrata de alto escalão. Pela
impossibilidade de nomear os entrevistados, essa separação foi utilizada para categorizar os
sujeitos de pesquisa de modo a permitir ao leitor uma análise sobre o tema.
Posteriormente, é investigado como ocorre a implementação para tais políticas e o
alcance e responsabilidade dos diretores carcerários, oficiais e agentes penitenciários,
assistentes

sociais,

psicólogos,

professores

atuantes

nos

estabelecimentos

penais,

coordenadores pedagógicos e presidiários para sua efetivação; bem como dos órgãos
diretamente responsáveis pela implementação da assistência educacional, aprofundando na
análise das duas penitenciárias escolhidas como estudo de caso. Diante da diversidade da
maneira com que é realizada a implementação da educação nas unidades penais, optou-se,
primeiramente, em explicar separadamente cada um dos estudos de caso.

7

Vinculado à AGEPEN.
Vinculada à SED-MS.
9
GAAE, Penitenciária I de Franco da Rocha e GRATE são vinculados à SAP.
10
Vinculada à SEE-SP.
11
Vinculado à SAP.
8
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Após compreender a forma de articulação entre os órgãos e burocratas, foi analisado
qual é o papel da educação dentro dos estabelecimentos penais, tanto do ponto de vista dos
custodiados quanto para os burocratas e teóricos sobre o tema. Por fim, foram examinadas as
aproximações e distinções da assistência educacional no MS e em SP para verificar os fatores
que propiciam essa política e aqueles que dificultam.
O estado de SP foi escolhido por conter uma das maiores populações carcerárias do
país, por ser um estado econômica e socialmente muito relevante para o Brasil e pela
facilidade de locomoção da pesquisadora. O outro estudo de caso foi um presídio do estado do
Mato Grosso do Sul, sendo que tal escolha foi feita devido à existência de poucas pesquisas
sobre esse tema no estado, à importância de os estudos serem realizados em locais
inexplorados pela maioria da academia, à existência de um complexo penitenciário na capital,
à região de fronteira com o Paraguai e Bolívia em que o estado está situado na qual constitui
um grande acesso do tráfico de drogas internacional com lideranças de grupos criminosos, à
possibilidade de comparação de presídios de regiões diferentes do Brasil e à facilidade de
locomoção da pesquisadora.
A população penitenciária brasileira em dezembro de 2014 era de 622.202 presos –
94,2% homens e 5,8% mulheres, segundo dado do último relatório realizado pelo Infopen
(BRASIL, 2014a). Em sua maioria, tal população é composta por jovens – 55,07% tem entre
18 e 29 anos – e 61,67% são negros e com baixo grau de escolaridade – 75,08% tem até o
ensino fundamental completo; apenas 9,5% concluiu o ensino médio (enquanto a média
nacional é 32%) (BRASIL, 2014a). Em SP, apenas 8% dos presos estão envolvidos em
atividades educacionais; no MS, esse percentual é de 9%. Para as demais atividades da
educação, em SP, essa taxa é de 1%, e no MS, 0%12 (BRASIL, 2014a).
Os dados do perfil da população carcerária não apenas no Brasil, mas também em
outros países, segundo vários autores (DI GIORGI, 2006; BAUMAN, 1999; GARLAND,
2008; CHRISTIE, 1998; WACQUANT, 2002 apud GRACIANO, 2010, p. 33), constatam um
sistema penitenciário seletivo com pessoas socioeconomicamente desfavorecidas e/ou de
grupos étnico-raciais marginalizados, acompanhado do aumento do encarceramento –
independentemente da diminuição, aumento ou estabilização das taxas de criminalidade – e a
renúncia à justificativa de que a prisão tem como função a recuperação dos indivíduos.

12

Sob o aspecto dos dados da educação não formal do MS, observa-se incongruência do relatório em relação ao
observado em trabalho de campo, pois, conforme será analisado nos capítulos 1.3 e 3.1 desta dissertação, há
mais pessoas envolvidas em atividades da educação não formal do que o estimado, o que indica um problema
na gestão da averiguação desses dados.
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O Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, atrás somente dos
Estados Unidos (2.217.000), China (1.657.812) e Rússia (644.237) (BRASIL, 2014a). Porém,
enquanto esses países têm reduzido o encarceramento nos últimos anos, o Brasil está em
direção contrária, com um aumento de aproximadamente 7% ao ano (BRASIL, 2014a). Sua
taxa de encarceramento – número de presos por 100 mil habitantes – é de 299,7 pessoas para
cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa mundial média é 144 presos por 100 mil habitantes
(BRASIL, 2014a). Nos últimos 14 anos, a população carcerária brasileira aumentou em
167,32% (possuía 232.755 pessoas em 2000) (BRASIL, 2014a), porém, conforme relato pelo
então diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Renato de Vitto, isso
não diminuiu os índices de violência; ao contrário, a sensação de insegurança aumentou. “Isso
significa que é preciso se repensar a prisão como instrumento de política pública para
combater a criminalidade” (BRASIL, [2015?]). Entre os crimes cometidos pelas pessoas que
se tornaram posteriormente privadas de liberdade, 28% correspondem ao tráfico de drogas,
25% ao roubo e 13% ao furto, ou seja, não são crimes de alta periculosidade. Para agravar a
situação, 40% dos presos brasileiros são provisórios, ou seja, não possuem condenação em
primeiro grau (BRASIL, 2014a). A pesquisa de campo na P1 de Franco da Rocha tornou
possível verificar a existência de presos provisórios, apesar de ser identificada como uma
unidade penal para aqueles que já foram condenados13. Essa é uma questão recorrente no país:
por falta de estabelecimentos penais destinados aos presos provisórios, eles são alocados nas
penitenciárias para condenados em regime fechado que já possuem superlotação.
Atenta-se ainda para as violações de direitos humanos dentro do sistema penitenciário.
Da forma como é realizada a custódia e com a quantidade de presos nos estabelecimentos
penais, há inúmeros riscos de saúde aos indivíduos, como a possibilidade de transmissão de
doenças como Aids, tuberculose (3,8% dos presos possuem agravos transmissíveis para cada
100 mil habitantes), violação do direito à integridade física e até ao direito à vida ocorrem de
maneira mais contundente dentro do sistema penitenciário do que fora dele (BRASIL, 2014a).
A prisão tem reproduzido mecanismos de um ciclo vicioso de violência com padrões
que envolvem a vulnerabilidade, o crime, o cárcere e a reincidência, sendo que, diversas
vezes, funciona como álibi para facções criminosas (BRASIL, 2014a). Segundo reportagem
de Camila Dias (BARROS, 2018), o Estado é incapaz de garantir a segurança das populações
e dos presos, sobretudo em regiões controladas por grupos criminosos. Com isso, a
disseminação das facções representa um grande impacto para a violência de maneira geral e o
13

Esse fato não afetou a pesquisa, pois a maioria dos presos são condenados de forma que a penitenciária não
possui uma rotina de Centro de Detenção Provisório.
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sistema carcerário é produtor dessa violência (BARROS, 2018). Conforme preconizam vários
autores (VIOLANTE, 1983; RAMALHO, 1983; CASTRO et al, 1984 apud ADORNO,
BOLDINI, [201-?]), a prisão representa uma máquina para criar criminosos e elevar a
reincidência; daí a necessidade de uma visão crítica para a privação de liberdade no processo
de produção da delinquência. Tanto a forma de seleção dos presos quanto a instituição prisão
evidenciam o mecanismo de controle existente.
Como discutido por Foucault14 (2014), a prisão não recupera o encarcerado, mas
provoca a reincidência e fabrica a delinquência. Ela é um mecanismo de controle e disciplina
do indivíduo e a punição faz parte da técnica dos estabelecimentos penais. Apesar de seu
evidente insucesso, dada a conjectura acima apresentada, ela se mantém em todo o mundo e,
no Brasil aumentam-se os aprisionados. A continuidade das instituições e as ligações
extrajudiciais permitem o seu funcionamento e perpetuação, entre elas, tem-se a educação sob
o suposto discurso ressocializador preconizado em várias legislações, de forma que ela
também representa um mecanismo de controle e de reafirmação da prisão. Não obstante esses
fatores, a educação constitui um direito universal garantido e deve ser realizada dentro dos
estabelecimentos penais, motivo pelo qual é fundamental identificar a forma de
implementação da educação nos estabelecimentos penais.

14

Na presente tese, a obra “Vigiar e Punir” de Michel Foucault não foi utilizada como abordagem teórica, mas
como instrumento para reflexão sobre o papel da pena de prisão e da educação nos estabelecimento penais.
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CAPÍTULO 1 – HISTÓRICO DA ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL EM
ESTABELECIMENTOS PENAIS15
Neste capítulo apresentam-se a origem e a regulamentação jurídica da assistência
educacional em estabelecimentos penais no plano internacional e no Brasil, sobretudo a partir
da Constituição de 1988 até atualmente.
Posteriormente, serão apresentados as legislações estaduais e os históricos da educação
em contexto prisional do Mato Grosso do Sul, focando no “Instituto Penal de Campo Grande”
e de São Paulo, destacando a Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha
– ambos estabelecimentos penais para condenados em regime fechado do sexo masculino,
objetos do estudo de caso múltiplo do presente trabalho.

1.1 PLANO INTERNACIONAL

1.1.1 Educação
Na perspectiva internacional, em 1948 a Declaração Universal de Direitos Humanos
(DUDH) descreveu a educação como um direito básico de todo ser humano e a
obrigatoriedade da educação primária e de sua acessibilidade em caráter universal e gratuito
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2009, art. 26 e art. 13, alínea 2, item “a”). A
DUDH, ao considerar o caráter universal da educação, indica sua promoção a todos, inclusive
aos indivíduos privados de liberdade (GRACIANO, 2010, p. 49). Com isso, a Declaração
afirma a impossibilidade de neutralidade em relação ao ensino (GRACIANO, 2010, p. 47 apud
FREIRE, 1996, p. 111).

15

O Brasil possui 1478 estabelecimentos penais públicos administrados pelo Poder Executivo, mediante
determinação do Poder Judiciário, para custódio de condenados ou não (BRASIL, 2014d). A LEP (Lei
7.210/1984) divide os estabelecimentos penais em seis tipos: Penitenciária (Capítulo II, art. 87) – destinada aos
condenados à pena privativa de liberdade em regime fechado; Colônia Agrícola, Industrial ou Similar
(Capítulo III, art. 91) – para abrigar presos que cumprem pena em regime semiaberto; Casa do Albergado
(Capítulo IV, art. 93) – para abrigar presos que cumprem pena privativa de liberdade em regime aberto, ou
pena de limitação de fins de semana; Centro de Observação (Capítulo V) – destinado à realização de exames
gerais e criminológicos; Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (Capítulo VI, art. 99) – destinado aos
inimputáveis e semi-imputáveis descritos no art. 26 caput e parágrafo único do CP; e Cadeia Pública (Capítulo
VII) – para recolhimento de presos provisórios; em São Paulo, é denominado Centro de Detenção Provisória
(CDP) (BRASIL, 1984). Há ainda o Patronato, que é considerado pelo art. 61 da LEP como órgão da execução
penal; ele é destinado a prestar assistência aos albergados e egressos do sistema penitenciário com a finalidade
de orientação aos condenados à pena privativa de direitos; fiscalização das penas de limitação de fim de
semana e de prestação de serviço à comunidade; e colaboração para fiscalizar o cumprimento das condições da
suspensão e do livramento condicional (art. 78, caput, 79, caput, e incisos I, II, III, LEP, 1984).
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Posteriormente, em 1966, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais (PIDESC) reafirma a DUDH e trata do reconhecimento do direito da população à
educação e da educação primária como obrigatória e acessível gratuitamente a todos,
constituindo dever do Estado elaborar e adotar, em um período de dois anos, um plano de
ação detalhado para garantir esse direito (BRASIL, 1992). Além disso, no art. 13 (BRASIL,
1992) reconhece o dever de fomentar a educação de base para aqueles que não receberam a
educação primária ou não finalizaram seu ciclo completo. Porém, o artigo não define o que
seria a educação primária – que varia muito de acordo com cada país – e educação de base,
relatando que sua concretização deve ser realizada “na medida do possível” (BRASIL, 1992,
art. 13, item 2, alínea “d”).
Em 17 de novembro de 1988, a Conferência Interamericana de San Salvador prevê o
Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Protocolo de San Salvador) no qual possibilita a
apresentação de petição individual se houver violação do direito à educação (art. 13) e à
organização sindical (art. 19, em menção ao art. 13 – educação e ao art. 8º, alínea “a” –
organização sindical) (COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
1988). Esse Protocolo reafirma o direito à educação relatado no PIDESC e inova ao criar duas
instâncias: Comissão Interamericana de Direitos Humanos – responsável por investigar as
denúncias - e Corte Interamericana de Direitos Humanos – com o dever de julgar as violações
relatadas pela Comissão.
Tais órgãos permitem a justiciabilidade e exigibilidade, pois as pessoas e organizações
da sociedade civil podem a partir de então recorrer a um tribunal internacional para fazer
exigências sobre um direito que deve ser concretizado no plano nacional (GRACIANO, 2010,
p. 49-50). Porém, o Brasil ratificou esse Protocolo apenas em 1996.

No caso brasileiro, a ampliação do acesso à educação formal tem ocorrido mais por
pressão da sociedade civil do que pelo cumprimento espontâneo de compromissos
internacionais assumidos pelo Estado, o que significa dizer que a inscrição em
normas é mais um instrumento de luta política pela conquista do direito do que
propriamente sua garantia. (GRACIANO, 2010, p. 50).

Para a educação em contexto prisional em específico, Timothy Ireland (2011) também
reconhece a importância da sociedade civil. Para ele, as organizações e instituições cívicas
voluntárias têm maior presença e experiência acumulada nessa educação do que o governo
(IRELAND, 2011).
Diante do exposto, a educação para jovens e adultos foi tratada em várias conferências
e reuniões internacionais que relatam o direito dessas pessoas à educação e estipulam
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propostas e metas para os países signatários adotarem, dentre eles o Brasil (GRACIANO,
2010, p. 51).

1.1.2 Educação aos privados de liberdade
A educação para pessoas em privação de liberdade foi prevista no plano internacional
no documento “Regras Mínimas Para o Tratamento de Presos”, elaborado em 1955, em
Genebra, pelo “1º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de
Delinquentes”16. O item 77, nomeado “Educação e Recreio”, reconheceu a educação como
direito dos presos, porém apresentou alguns aspectos problemáticos: considerou obrigação do
Estado apenas a alfabetização; a instrução religiosa é vista como forma de educação aos
aprisionados e sua educação pode ser integrada “na medida do possível” ao sistema
educacional do país – de caráter facultativo (GRACIANO, 2010, p. 50-52).
Essas normas foram revistas apenas em 22 de maio de 2015, por meio das Regras de
Mandela que incluíram aspectos das novas doutrinas de direitos humanos para colocá-las
como orientadoras da reestruturação da função da pena para a sociedade e do modelo atual do
sistema penal (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016a). No entanto, no tocante à
educação, as regras permaneceram praticamente iguais, com os mesmos problemas anteriores,
já mencionados: apenas a alfabetização é de caráter obrigatório; instrução religiosa como
forma de educação e a não obrigatoriedade da integração da educação em contexto prisional
com o sistema de educação do país. Tais questões estão dispostas nos itens 104 e 105 das
Regras de Mandela (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016a):

Educação e lazer
Regra 104
1. Instrumentos devem ser criados para promover a educação de todos os presos que
possam se beneficiar disso, incluindo instrução religiosa, em países onde isso é
possível. A educação de analfabetos e jovens presos deve ser compulsória, e a
administração prisional deve destinar atenção especial a isso.
2. Na medida do possível, a educação dos presos deve ser integrada ao sistema
educacional do país, para que após sua liberação eles possam continuar seus estudos
sem maiores dificuldades.
Regra 105
Todas as unidades prisionais devem oferecer atividades recreativas e culturais em
benefício da saúde física e mental dos presos. (CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA, 2016a, não paginado).

16

Esse documento foi aprovado em 31 de julho de 1957 pelo Conselho Econômico e Social da Organização das
Nações Unidas (ONU) por meio da Resolução 663 C (XXIV), de 31 de Julho de 1957, aditada em 13 de Maio de
1977 pela Resolução 2.076 (LXII) (GRACIANO, 2010, p. 51).
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Na década de 1990, a educação em contexto prisional foi tema de quatro importantes
resoluções. Em 24 de maio de 1990, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas
aprovou a Resolução 1990/2017. Segundo essa normatização, para prevenir o delito, inserir
socialmente os reclusos e reduzir os casos de reincidência, é necessário fomentar o
desenvolvimento humano desses indivíduos pela educação por meio, por exemplo, da
alfabetização,

formação

profissional,

educação

permanente

para

atualização

de

conhecimentos, ensino superior e demais programas18 (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1990a). Tal Resolução inovou na perspectiva dos objetivos da educação em
prisões, pois considerou simultaneamente o desenvolvimento da personalidade humana –
referente ao âmbito individual – e o “desenvolvimento humano dos reclusos” – de caráter
coletivo19 (GRACIANO, 2010, p. 53).
Esse documento recomenda ainda aos estados-membros e instituições competentes
formularem uma política para a educação nos estabelecimentos penitenciários, e nessa política
os internos devem ter acesso aos diversos modos de ensino – programas de alfabetização,
educação básica, formação profissional, atividades criativas, culturais e religiosas, educação
social, física e desportiva, biblioteca e ensino superior. A formação profissional deve visar o
desenvolvimento amplo do indivíduo e responder à realidade do mercado (ORGANIZAÇÃO
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990a). Observa-se um grande avanço no texto da Resolução
1990/20 ao incluir também a educação profissionalizante.
Em maio do mesmo ano, o mesmo conselho aprovou a Resolução 1990/24 - sobre a
educação em espaços de privação de liberdade e sobre a educação, capacitação e consciência
pública na esfera da prevenção do delito - na qual recomendou a formulação de um plano de
trabalho para que a ONU pudesse participar mais ativamente no andamento das ações de
prevenção de delito realizadas pelos Estados-membros (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES
UNIDAS, 1990b).
Em dezembro de 1990, em Tóquio, foram aprovadas pela Assembleia Geral das
Nações Unidas as Resoluções 45/122 e 45/111 de 14 de Dezembro de 1990, conhecidas como
17

“Resolução sobre a educação em espaços de privação de liberdade e sobre a educação, capacitação e
consciência pública na esfera da prevenção do delito” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1990a).
18
Essa Resolução incumbiu à educação o dever de prevenir a infração, reduzir a reincidência e inserir
socialmente o apenado, no entanto, conforme será verificado em capítulo 4.1., a educação não ressocializa, mas
gera a reincidência (FOUCAULT, 2014); além disso, segundo pesquisa realizada por Adorno (1991), a prisão
aumenta a delinquência e o índice de reincidência.
19
O desenvolvimento humano – conceito cujo significado é expansão das liberdades – é verificado também na
transgressão da separação física entre criminosos de alta e baixa periculosidade, característica fundamental à
instituição prisional (FOUCAULT, 2014; DURKHEIM, 1995, apud GRACIANO, 2010, p. 53). Conforme será
analisado em capítulo 3, as penitenciárias escolhidas para estudo de caso utilizam como um dos critérios de
separação das celas a periculosidade do indivíduo.
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“Regras de Tóquio”, que estabelecem 11 “Princípios Básicos Relativos ao Tratamento de
Reclusos”, e garantem os direitos do homem estabelecidos na DUDH, exceto quando há
limitação do direito por situação do cárcere (princípio n. 5), e, portanto, o direito universal à
educação

(CONSELHO

NACIONAL

DE

JUSTIÇA,

2016b;

GABINETE

DE

DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO, [201-?]a). Ademais, atribuem como dever
do Estado assegurar a participação nas atividades culturais e uma educação objetivando o
pleno desenvolvimento da personalidade humana (GABINETE DE DOCUMENTAÇÃO E
DIREITO COMPARADO, [201-?]a, princípio n. 6).
Embora não trate especificamente da educação para presos, a “Convenção contra a
Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes”, aprovada pela
ONU em 1984 e promulgada pelo Brasil em 15 de fevereiro de 1991, proíbe qualquer ato que
execute tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes em qualquer território
(DHNET [20--?]a; BRASIL, 1991, art. 16). Com isso, possibilita, por exemplo, o
enquadramento de ações de resistência e obstáculos criados por agentes penitenciários para o
acesso à educação aos reclusos (CARREIRA, 2009, p. 12).
Em 1993, como resultado da Conferência Internacional de Direitos Humanos ocorrida
em Viena, adveio a “Declaração e Programa de Ação de Viena”, na qual reafirma-se o dever
dos Estados de orientar a educação com respeito aos direitos humanos e liberdades
fundamentais, aspectos já consagrados na DUDH e no Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais. No item 24, ela estabelece a proteção dos Direitos Humanos
àqueles pertencentes aos grupos vulneráveis e determina como obrigação do Estado a adoção
de medidas nacionais a fim de garantir os direitos desses indivíduos, sobretudo à educação, à
saúde e à assistência social (CEDIN, 1993).
Em julho de 1997, na “5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos”
(CONFINTEA V), foram aprovados a Declaração de Hamburgo e o Plano de Ação para o
Futuro que estabeleceram novas perspectivas no direito à Educação de Jovens e Adultos
(EJA) no mundo, incluindo os reclusos como sujeitos desse direito em nível internacional.
A Declaração identifica os reclusos como um grupo da educação, apesar da EJA ser
um direito universal (UNESCO, 1997, tema 8, item 43). Além disso, conforme acima se
observou, ela amplia o conceito de educação e o estabelece para vários níveis de ensino – o
que anteriormente era previsto apenas obrigatório durante a alfabetização.
Outro documento importante para assegurar o direito à educação aos custodiados,
apesar de não tratar especificamente da educação, é o Protocolo Facultativo à Convenção
contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes,
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aprovado em 2002 pela ONU e promulgado em 2007 pelo Brasil (GABINETE DE
DOCUMENTAÇÃO E DIREITO COMPARADO, [201-?]b; BRASIL, 2007e). Nele são
previstas medidas para garantir a proteção dos privados de liberdade contra tortura e outros
tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, como a criação de um sistema de visitas
realizadas por órgãos internacionais e nacionais nas Unidades Prisionais (UPs). Dessa forma,
ele contribui para a implementação dos direitos previstos aos encarcerados – pois estes
poderão dar entrevistas aos determinados órgãos sem a presença de agentes de segurança e
custódia – e para aumentar a transparência dentro do sistema prisional (CARREIRA, 2009, p.
12-13).
A CONFINTEA VI (UNESCO, 2009), realizada em 2009, em Belém - PA (Brasil)20,
originou o “Marco de Ação de Belém”, publicado em abril de 2010. Esse documento reafirma
os aspectos discutidos na CONFINTEA V, além de reconhecer a EJA como um componente
fundamental para o aprendizado ao longo da vida, tanto sob o aspecto formal quanto não
formal. O item 15, referente à Participação, Inclusão e Equidade, dispõe sobre a educação
inclusiva:

[...] Não pode haver exclusão decorrente de idade, gênero, etnia, condição de
imigrante, língua, religião, deficiência, ruralidade, identidade ou orientação sexual,
pobreza, deslocamento ou encarceramento. É particularmente importante combater o
efeito cumulativo de carências múltiplas. Devem ser tomadas medidas para
aumentar a motivação e o acesso de todos.
[...] Para tanto assumimos o compromisso de:
[...] (g) oferecer educação de adultos nas prisões, apropriada para todos os níveis;
[...]. (UNESCO, 2009, item 15, p. 11).

Essa Conferência evidenciou a oferta de educação de todos os níveis aos encarcerados
(UNESCO, 2009, p. 11, item 15, g) e os incluiu como um dos grupos de atenção no qual deve
ser focalizado o ensino para alfabetização (UNESCO, 2009, p. 8, item 11, e). Segundo
Graciano (2010):

A redação do Plano de Ação do encontro de Belém é mais objetiva ao determinar
que a educação de jovens e adultos deve ser implementada em todos os cárceres e
em todos os níveis apropriados e por não condicionar, no mesmo item, a
participação de pessoas presas e de organizações da sociedade civil na sua
organização, como acontecia na Declaração de Hamburgo, o que dava margem a
interpretações que referendavam a transferência da responsabilidade do Estado para
a sociedade civil organizada ou para as próprias pessoas presas. Considerando que
são os Estados Partes, representados por seus governantes, que assinam o Plano de

20

Promovida pelo Ministério da Educação, juntamente com o apoio da United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization/ Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e
da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI).
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Ação, é bastante evidente a responsabilidade do Estado na efetivação da proposição.
(GRACIANO, 2010, p. 56).

A Reunião de Balanço Intermediário Global da CONFINTEA VI aconteceu de 25 a 27
de outubro de 2017, em Suwon, na Coreia. Desde 1949, ocorreram 6 CONFINTEAs com o
propósito de debater políticas para a educação de adultos (BRASIL, 2016). A última ocorreu
no Brasil, conforme relatado acima, primeiro país do hemisfério sul a receber essa
Conferência. Tais conferências promovidas pela UNESCO a cada 12 anos representam um
grande avanço para o debate, avaliação e estabelecimento de diretrizes futuras para a
educação de adultos (BRASIL, 2016).
Apesar da previsão de todas essas normas e acordos internacionais em relação à
educação geral e em estabelecimentos penais, eles não são cumpridos efetivamente pelos
Estados. Conforme salienta Mariângela Graciano, em menção a Vernor Muñoz e Foucault
(1987), “[...] o não cumprimento das normas que determinam os direitos educativos é a regra
em todo o mundo, mesmo nos países que experimentaram a prisão disciplinar” (GRACIANO,
2010, p. 57).

1.2 PLANO NACIONAL

1.2.1 Educação nas prisões

Ao se analisar historicamente a trajetória da assistência educacional para jovens e
adultos brasileira, vê-se que a Constituição de 1824 previa o acesso gratuito para todos os
cidadãos ao ensino primário. No entanto, naquela época cidadãos não eram considerados toda a
população. A definição de cidadania estava atrelada ao rendimento líquido anual superior ao
valor de cento e cinquenta alqueires de mandioca (BEISIEGEL, 1974, p.43, apud
GRACIANO, 2010, p. 59). Assim, excluíam-se dos sujeitos com direito à cidadania a classe
trabalhadora e os escravos, sendo que a escravidão foi abolida apenas em 13 de maio de 1888,
com a Lei Áurea. Já a Constituição de 1934 previa a educação como direito de todos (art. 149)
e estabelecia que o plano nacional de educação deveria garantir o ensino primário integral
gratuito e obrigatório aos adultos (BRASIL, 1934, art. 150, parágrafo único, alínea “a”).
Com a promulgação do Código Penal de 1940, a reeducação e o ensino profissional
foram dispostos como medidas de segurança detentivas (art. 88) e como medida de internação
(art. 93) (BRASIL, 1940).
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Com a Lei de Execução Penal (LEP) aprovada em 198421 (Lei nº 7.210/84), foi
assegurada a assistência educacional ao preso, interno e egresso - sendo obrigatório o ensino de
1º grau e sua integração no sistema escolar (BRASIL, 1984, art. 18) - porém foi regulamentada
apenas em 2009 e 2010. A assistência educacional compreende a instrução escolar e a
formação profissional do preso e do internado (BRASIL, 1984, art. 17). O objetivo dessa
assistência é “prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade” (BRASIL,
1984, art. 10). Essa legislação, em vigor atualmente, considera o direito do interno à educação
e ao trabalho como aspectos fundamentais para ressocialização22:

No entanto, há uma precária oferta de serviços de formação educacional e
profissional. E essa escolarização, apesar dos convênios com entidades
especializadas na oferta de educação básica, padece com os mesmos obstáculos e
problemas enfrentados pela escola pública oferecida à população em geral.
(ONOFRE, 2009, p. 69).

A LEP considerou o trabalho como finalidade produtiva e educativa (BRASIL, 1984,
art. 28), prevendo a remição pelo trabalho, mas não pelo estudo23. Assim, houve uma
prevalência ao trabalho na competência de “reeducar” o indivíduo (GRACIANO, 2010, p.
42). Para Foucault (2014, p. 236-237), a utilidade do trabalho nos estabelecimentos penais
não é o lucro, nem a formação de uma habilidade, mas é a existência de uma relação de poder
em um esquema de submissão do indivíduo e de sua conduta ao aparelho de produção:

O trabalho penal deve ser concebido como sendo por si mesmo uma maquinaria que
transforma o prisioneiro violento, agitado, irrefletido em uma peça que desempenha
seu papel com perfeita regularidade. A prisão não é uma oficina; ela é, ela tem que
ser em si mesma uma máquina de que os detentos-operários são ao mesmo tempo as
engrenagens e os produtos [...]. (FOUCAULT, 2014, p. 235).

A CF de 1988 previu como direitos sociais o acesso à educação e ao trabalho (art. 6) e
considerou como dever do Estado a garantia da educação básica obrigatória e gratuita ao
21

Até o início de 1980, as políticas públicas brasileiras tinham uma centralização financeira e decisória na esfera
federal. Caso fizessem parte de um determinado governo, os estados e municípios exerciam a tarefa de mero
executores das políticas formuladas centralmente (FARAH, 2001, p. 122). Porém, no momento em que as esferas
locais tinham contato direto com as demandas dos cidadãos, realizava-se uma articulação entre governos federais,
estaduais e municipais, com base, principalmente, no clientelismo, ou seja, na troca de favores.
22
Conforme será analisado em capítulo 4, a educação, e muito menos a educação em contexto prisional,
ressocializa o indivíduo. A prisão estigmatiza o sujeito; ela está envolta em dispositivos e estratégias de poder
que permitem a sua solidez, apesar de seu fracasso, uma vez que se fosse apenas um instrumento para eliminar o
sujeito a serviço de um aparelho estatal, teria sido mais simples substituí-la ou modificar sua forma
(FOUCAULT, 2014, p. 300).
23
O artigo 126 da LEP teve sua redação alterada com a inclusão do estudo como causa de remição de parte do
tempo de execução da pena apenas em 2011, por meio da Lei n. 12.433/2011 (BRASIL, 2011b), conforme se
relatará no capítulo 1.2.2.
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menor de idade, assegurando inclusive seu acesso para aqueles que não a tiveram na idade
apropriada (art. 208, inciso I) (BRASIL, 1988).
Dessa forma, a nova constituição regulamentava boa parte da agenda construída desde
1970 e incluía diferentes desafios. As recentes ações estatais, ocorridas a partir da
“Constituição Cidadã”24, permitiram a reforma das ações estatais de forma mais condizente
com o Brasil em desenvolvimento do final da década de 1980. No início do século XX, o
desafio era acrescentar na nova agenda democrática a busca pela eficácia, eficiência e
efetividade. Nessa época o Brasil descentralizou suas tarefas – o que não ocorreu de forma
homogênea no Estado todo, diferenciando-se de acordo com as políticas sociais e com os
municípios/ estados -, redistribuindo as atribuições e assegurando a democratização em sua
relação com a sociedade. O Estado se distanciou do papel de provedor exclusivo e constituiu-se
como fiscalizador e coordenador dos serviços prestados. Alguns municípios ampliaram suas
agendas ao estabelecer novos programas de desenvolvimento local (FARAH, 2001, p. 125-127;
131).
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária na Resolução nº 14 de 1994
estabeleceu as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos no Brasil, estipulando orientação
para o direito à assistência educacional que compreenderá a instrução escolar e a formação
profissional (BRASIL, 1994, art. 38, Capítulo XII). Ademais, contemplou obrigatoriedade da
instrução primária aos presos que não a possuem e dos cursos de alfabetização aos analfabetos.
Previu ainda bibliotecas nas unidades penais e o direito ao interno de realizar curso por
correspondência, televisão ou rádio desde que não afete a segurança e disciplina do
estabelecimento (BRASIL, 1994, art. 41 e 42, Capítulo XII).
Em 20 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996). O art. 10, inciso III, estabelece aos estados a
incumbência de “elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as
diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos
seus Municípios”, sem, contudo, fazer referência à Educação em Regimes de Privações de
Liberdade. Essa lei relata ainda sobre a execução de uma proposta pedagógica com a
participação dos profissionais da educação para elaboração do projeto pedagógico da escola
(BRASIL, 1996, art. 12-14).
Na Seção V, Capítulo II da LDB são estabelecidos os direitos em relação à EJA,
indicando que esta será destinada gratuitamente aos que não tiveram acesso ou continuidade

24

Como é denominada a CF de 1988.
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aos estudos do ensino fundamental ou médio na idade regular (BRASIL, 1996, art. 37, caput e
parágrafo 1º) e deverá ser realizada preferencialmente em articulação com a educação
profissional (art. 37, parágrafo 3º). Estabelece ainda que os sistemas de ensino considerarão as
características dos alunos, condições de vida e trabalho, interesses, mediante cursos e exames
(art. 37, parágrafo 1º) e manterão os supletivos que façam parte da base nacional comum
curricular (art. 38, caput) (BRASIL, 1996).
O Decreto n. 2.829, de 29 de outubro de 1998 (BRASIL, 1998c) estabeleceu normas
para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) a ser feito pela União, estados, Distrito Federal e
municípios com diretrizes, metas e objetivos a serem cumpridos pelos entes federativos
durante um período de quatro anos25.
Em 2000, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a Resolução n. 126
(BRASIL, 2000a) que regulamenta alguns aspectos da LDB e estabelece as “Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos” (BRASIL, 2000b).
O Plano Nacional de Educação (PNE – Lei 10.172/2001), aprovado pelo Congresso em
9 de janeiro de 2001 com duração de dez anos (art. 1º), obriga os estados, o Distrito Federal e
os municípios a elaborarem planos de educação com a vigência de dez anos correspondentes às
respectivas regiões (art. 2º) (BRASIL, 2001). Como meta específica para educação de contexto
prisional, contempla:
17. Implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam
adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível
fundamental e médio, assim como de formação profissional, contemplando para esta
clientela as metas n° 5 [financiamento pelo Ministério da Educação de material
didático-pedagógico] e nº 14 [oferta de programas de educação à distância].
(BRASIL, 2001, item 5.3, 17ª meta).

O PNE de 2001 previu ainda um programa nacional que assegura às escolas públicas o
oferecimento de programas de alfabetização e de ensino e exames aos jovens e adultos,
segundo as diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2001, item 5.3, 4ª meta). Apesar deste
Plano ser de 2001, somente em março de 2005 o Ministério da Educação (MEC) manifestou
sua participação, em conjunto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República e o Ministério da Justiça (MJ), para definir um projeto de educação para as pessoas
privadas de liberdade (LEITÃO, 2005, apud GRACIANO, 2010).

25

Nos capítulos 1.3 e 1.4 serão relatados os atuais PPAs de MS e SP, respectivamente.
Tendo em vista o Parecer CNE/CEB 11/2000 (BRASIL, 2000a), homologado pelo então Ministro da
Educação Paulo Renato Souza em 7 de junho de 2000.
26
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Sem orientações claras do Ministério da Educação, a educação penitenciária vem
sendo implementada, ou não, de acordo com a vontade política dos governos
estaduais. No caso de São Paulo, tem sofrido várias oscilações em função de
reorganizações administrativas e orçamentárias.
A invisibilidade da educação destinada às pessoas encarceradas também pôde ser
observada na produção acadêmica que, apenas recentemente, a partir de 2005, vem
se ocupando do tema. (GRACIANO, SCHILING, 2008, p. 112).

Timothy Ireland (2011), assim como Graciano (2010), também reconhece que o
governo federal, em especial o MEC, demorou a assumir a responsabilidade frente à educação
em contexto prisional, que foi reconhecida apenas em 2004. Indagado se esse início da
responsabilidade do MEC veio em consequência da Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECAD) o então diretor da EJA dessa Secretaria respondeu:

Realmente, acho que foi a partir da SECAD, criada com a missão educacional de
grupos e segmentos historicamente excluídos ao longo dos últimos séculos. Em
termos nacionais, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos tinha começado a
pensar as questões relacionadas aos jovens que cumprem medidas sócio-educativas.
O problema é a falta de memória histórica. É impressionante. Houve uma discussão
em 2003, mas não se chegou a nenhuma ação mais concreta. Em 2004, a Unesco
tinha um recurso do governo japonês, era um recurso pequeno, inicialmente
destinado para avaliação no campo da alfabetização. Decidimos que seria o
momento de começar um projeto de educação prisional. Esse recurso financiou um
estudo com os presidiários, cinco seminários regionais, no Rio de Janeiro, Ceará,
Paraíba, Goiás e Rio Grande do Sul, sempre convidando dois estados vizinhos, e o
seminário nacional.
Casamos essa discussão com a UNESCO e o início da conversa com o Ministério da
Justiça. No começo estávamos conversando com o Ministério da Justiça e a
Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Só que educação prisional e medidas
socioeducativas não se conversam. É uma luta histórica para separar e então
decidimos ficar só com a educação prisional.
Existe uma experiência acumulada na área da educação prisional, mas é um acúmulo
disperso, difícil de acessar, e muito mais presente na sociedade civil do que no
governo. Só a partir de 2004, o governo retoma a sua responsabilidade com a
educação prisional. (IRELAND, 2011).

No início de 2005, o MJ e o MEC discutiam estratégias para fortalecimento da oferta de
educação básica nos estabelecimentos penais do Brasil e instituição de um Grupo de Trabalho
(UNESCO, 2006, p. 13). A proposta teve boa aceitação, pois o MEC pretendia acrescentar essa
pauta nas temáticas de diversidade e inclusão social, encaixando nos programas sob gestão da
SECAD. Para a construção de uma política pública com dimensões nacionais para atender os
apenados e egressos, o MEC buscou a cooperação internacional e levou para a UNESCO a
proposta de focalizar na população prisional um projeto já existente – no qual o MEC e
UNESCO eram parceiros - voltado para o fortalecimento da alfabetização (UNESCO, 2006, p.
15). Em 2006, a UNESCO lançou o relatório “Educando para a liberdade – trajetória, debates e
proposições de um projeto para a educação nas prisões brasileiras”, parte integrante do Projeto
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Educando para a Liberdade, fruto da parceria entre MEC, MJ e Representação da Unesco no
Brasil. Segundo esse documento, o Projeto visa transpor os muros das prisões para a afirmação
dos direitos fundamentais e da inclusão dos privados de liberdade na democracia e constitui-se
como referência para a construção de uma política pública cooperativa e integrada – símbolo
de um novo paradigma de ação para a Administração Penitenciária e para a EJA (UNESCO,
2006, p. 6).
O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) - lançado em 24 de abril de 2007 – é
um conjunto de programas para melhoria da educação no país, em todas as suas etapas,
cumprindo o prazo de quinze anos contados a partir de seu lançamento (BRASIL, 2007b). O
foco prioritário do Plano é a educação básica, que inclui a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio (HONORATO, 2013; SILVA, 2007). Entre as diversas ações
propostas pelo PDE está a aprovação do “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”
(Decreto n. 6.094/2007) para melhoria da educação básica a ser implementado pela União, em
colaboração com municípios, estados e Distrito Federal, além da participação das famílias e
comunidades (BRASIL, 2007b). Dentre as 28 diretrizes, dispõe sobre a participação da União
pela realização direta, quando couber, ou por municípios, estados e Distrito Federal, nos
demais casos, da manutenção do programa de alfabetização de jovens e adultos (BRASIL,
2007b, art. 2, inciso XI). Para o cumprimento das ações previstas no Plano de Metas, os entes
federativos realizarão o Plano de Articulação (PAR) com apoio técnico e financeiro do MEC
(BRASIL, 2007b, art. 9).
Em 2007, o DEPEN iniciou a elaboração do “Plano Diretor de Melhorias para o
Sistema Prisional” (BRASIL, 2007b) para funcionar como instrumento de integração entre os
âmbitos estadual e federal, e de fortalecimento administrativo e institucional dos órgãos da
execução penal com a finalidade de encontrar soluções para o sistema prisional (BRASIL,
2007e). Estabelece aos estados e ao Distrito Federal a elaboração de um plano de ação - com
base na Constituição de 1988, na LEP, nas Resoluções do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária e nas demais normas - fundado nos 16 objetivos definidos no Plano
Diretor. Determina três estratégias no tocante à educação em contexto prisional:
[...]
Objetivo
Estratégico
08
–
Escola
de
Administração
Prisional
Acompanhar as ações de escola, visando a formação e aperfeiçoamento dos
operadores do sistema prisional
[...]
Objetivo
Estratégico
13
–
Educação
no
Sistema
Prisional
Aumentar o índice de alfabetização e ampliar da escolarização dos presos / criar
espaços literários e adquirir acervo bibliográfico
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Objetivo Estratégico 14 – Assistência Laboral e Profissionalização
Ampliar a oferta de mão de obra intra e extramuros e cursos de capacitação
profissional para os presos [...]. (BRASIL, 2007e).

O CNE do MEC, em 8 de outubro de 2008, no parecer CNE/CEB n.23/200827, define a
idade mínima de 18 anos para matrícula e assistência aos cursos de EJA, considerando as
diversidades e especificidades das pessoas em privação de liberdade (BRASIL, 2008, art. 18,
parágrafo único, alínea “b”).
Em 11 de março de 2009, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
aprovou a Resolução n. 03 sobre as “Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos
estabelecimentos penais” (BRASIL, 2009). Dentre as obrigações para essa política estabeleceu
a efetivação dos seguintes eixos definidos no Seminário Nacional pela Educação nas Prisões:
“a) gestão, articulação e mobilização; b) formação e valorização dos profissionais envolvidos
na oferta de educação na prisão; e c) aspectos pedagógicos" (BRASIL, 2009). Além disso,
determinou ações de fomento à leitura e implantação ou recuperação de bibliotecas (BRASIL,
2009, art. 3º, inciso IV) e o oferecimento pelas autoridades responsáveis de espaços físicos
adequados para a educação – como salas de aula, bibliotecas e laboratórios (BRASIL, 2009,
art. 5º).
A necessidade de uma lei destinada a institucionalizar a educação nas UPs era
proeminente, tanto que em 9 de março de 2010, o CNE do MEC aprovou o Parecer CNE/CEB
n. 4/2010 (BRASIL, 2010b) para definir um marco normativo responsável por estabelecer
diretrizes quanto à educação para privados de liberdade. Segundo voto do então relator do
parecer, o Conselheiro Adeum Hilário Sauer:

[...] é importante destacar que a oferta de educação para jovens e adultos privados de
liberdade nos estabelecimentos penais brasileiros é direito público subjetivo, dever
do Estado e da sociedade e que somente por meio da institucionalização da oferta de
educação no sistema penitenciário se conseguirá efetivamente mudar a atual cultura
da prisão, condição para satisfazer esse direito. Para esta institucionalização, é
necessário o estabelecimento de um marco normativo até hoje inexistente. Neste
sentido, justifica-se a necessidade premente da aprovação das Diretrizes Nacionais
para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade
nos estabelecimentos penais [...]. (BRASIL, 2010b).

Diante desse parecer, em 19 de maio de 2010, a Resolução n. 2 sobre as “Diretrizes
Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade
nos estabelecimentos penais”, aprovada pelo MEC, Conselho Nacional de Educação e Câmara
27

“Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos – EJA nos aspectos relativos à duração dos
cursos e idade mínima para ingresso nos cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e
EJA desenvolvida por meio da Educação a Distância”. (BRASIL, 2008, p. 1).
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de Educação Básica - estabeleceu a oferta de educação nos estabelecimentos penais como
competência do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito Federal (Secretaria
de Educação ou órgão equivalente) em articulação com os órgãos responsáveis pela
administração penitenciária e, exceto nas penitenciárias federais, será realizada em conjunto
com esses órgãos (BRASIL, 2010b, art. 3º, I).
Além disso, dispôs sobre as Diretrizes Nacionais para a EJA em situação de privação de
liberdade nos estabelecimentos penais (BRASIL, 2010b), atrelando a associação da educação
com ações complementares de esporte, cultura, inclusão digital, educação profissional,
fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e manutenção de bibliotecas
(BRASIL, 2010c, art. 3º, III).
De acordo com a Resolução 2/2010 em atual vigência, a educação em contexto
prisional será financiada com recursos públicos relativos à manutenção e desenvolvimento do
ensino, dentre eles o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), destinado à modalidade de EJA e, de
forma complementar, com outras fontes estaduais e federais (BRASIL, 2010c, art. 3º, II).
O artigo 13 desta resolução obriga a União, os estados, o Distrito Federal e municípios
a incluírem em seus planos de educação objetivos e metas de educação nos estabelecimentos
penais de suas respectivas competências, contemplando as especificidades dos regimes penais
previstos no PNE (BRASIL, 2010c).
Um ano após a CONFINTEA VI28, realizada pela primeira vez no Brasil, em junho de
2010, o MEC e o Ministério da Justiça, em parceria com a OEI realizaram o seminário
internacional “Educação em prisões: convergências e perspectivas” no qual contou com a
presença de especialistas e autoridades nacionais e internacionais com o objetivo de formalizar
uma carta de intenções com compromissos para a continuidade do processo da educação em
estabelecimentos penais no Brasil (BRASIL, 2010a).
Em 13 de julho de 2010, o MEC, o CNE e a Câmara de Educação Básica aprovaram a
Resolução nº 4, que define as “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação
Básica” considerando jovens e adultos em situação de privação de liberdade nas UPs como
integrantes de uma etapa correspondente ao desenvolvimento educacional (BRASIL, 2010d,
art. 21, inciso VII).
O Parecer CNE/CEB nº 5/2011, aprovado em 04 de maio de 2011, fundamenta sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais Para o Ensino Médio, atualizando o Parecer CNE/CEB n.

28

Conferência abarcada no capítulo 1.1.2..
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15/98 (BRASIL, 1998a) e a Resolução CNE/CEB n. 3/98 (BRASIL, 1998b) que trataram das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. O parecer de 2011 reconhece a
educação como aspecto fundamental dos Direitos Humanos, tendo em vista, dentre várias
modificações na legislação da educação, a instituição do “Programa Nacional de Direitos
Humanos” (PNDH 3), o qual demonstra a implementação do “Plano Nacional de Educação em
Direitos humanos” (PNEDH) (BRASIL, 2013c). Determina ainda o acesso ao Ensino Médio
por todos os estudantes – adolescentes, jovens ou adultos – na “Educação Especial, Educação
do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, de pessoas em regime
de acolhimento ou internação e em regime de privação de liberdade, e na Educação a
Distância” com observância às respectivas normas e diretrizes nacionais (BRASIL, 2013c).
O Decreto n. 7.626/2011, de 24 de novembro de 2011, instituiu o Plano Estratégico de
Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP) para ampliação e qualificação da oferta de
educação nas UPs do país (BRASIL, 2011a, art. 1). Contemplou neste a educação básica na
modalidade EJA – ou seja, ensino que a partir da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) engloba a
Educação Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de nove anos e o Ensino Médio -, a
educação tecnológica e profissional e a educação superior (BRASIL, 2011ª, art. 2). Os
principais objetivos do PEESP são: I. a execução de ações conjuntas de educação e execução
penal entre as esferas federais, estaduais e Distrito Federal; II. incentivo para elaboração de
planos estaduais de educação em contexto prisional que contemplem metas e estratégias de
formação educacional dos custodiados e profissionais envolvidos; III. Contribuição para o
aumento da oferta da educação em contexto prisional e para a universalização da alfabetização;
IV. Fortalecimento da integração entre EJA no sistema prisional e educação profissional e
tecnológica; V. Promoção da formação e capacitação dos profissionais responsáveis pela EJA
no sistema prisional; VI. Viabilização de condições para a continuidade do ensino aos egressos
do sistema prisional (BRASIL, 2011a, art. 4, incisos I ao VI).
Em junho de 2014, foi aprovado o outro PNE (Lei 13.005/2014) - uma vez que o
anterior (Lei 10.172/2001) teve sua vigência finda – com previsão de 10 anos de duração. Este
Plano também exigiu a elaboração pelos estados, Distrito Federal e municípios de Planos de
Educação com a mesma vigência de duração (BRASIL, 2014c, art. 8º, caput). Para assegurar a
diminuição da taxa de analfabetismo e garantir os ensinos fundamental e médio de forma
integrada com a educação profissional – aspectos abarcados como metas de forma mais ampla
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pela anterior PNE29 –, o atual Plano previu as metas e estratégias abaixo referentes à educação
no sistema prisional:

Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final
da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
[...]
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino
fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos
penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
[...]
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de
educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada
à educação profissional.
Estratégias:
[...]
10.10) orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à
educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das
professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração [...].
(BRASIL, 2014c).

Com o advento da Lei n. 13.163/2015 em vigor desde 9 de setembro de 2015, foram
incluídos dois artigos na LEP (1984), com a implantação para a educação em contexto
prisional do ensino médio, regular ou supletivo, e sua integração ao sistema estadual e
municipal de ensino a ser mantido, administrativa e financeiramente com o apoio da União
(BRASIL, 1984, art. 18-A, parágrafo 1º). Além disso, dispôs sobre o oferecimento de cursos
supletivos da EJA, dos programas de educação à distância e do uso de tecnologia de ensino a
serem incluídos pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal (BRASIL, 1984, art. 18A, parágrafo 2º e 3º).

1.2.2. Remição da pena pelo estudo

A LEP/84 previu a remição de pena pelo trabalho (art. 126). Nesse caso, a cada 3 dias
trabalhados seriam reduzidos um dia de pena. Essa previsão foi inspirada no Direito Penal
Militar Espanhol que previa em 1944 por meio do Decreto Lei n. 281/1937 a possibilidade da
diminuição da pena pelos internos (COELHO; SILVEIRA, 1985, apud TORRES, 2017, p. 41).
A remição de pena pelo estudo foi instituída alguns anos depois, conforme abaixo se
29

Conforme acima se demonstrou, a Lei 10.172/2001 previu na 4ª e 17ª metas, respectivamente, programas de
alfabetização aos jovens e adultos e a inclusão da formação profissional, além dos ensinos Fundamental e Médio
(BRASIL, 2001, item 5.3, 4ª e 17ª meta).
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comentará.
Inicialmente a aceitação da remição do tempo da pena pela educação sobreveio de
decisões de juízes das varas de execuções penais, por exemplo, do MS e do Rio Grande do
Sul. Roberto da Silva (apud TORRES, 2017) informa que nos anos 1990 começou a ser
realizada por parte de alguns juízes e promotores a remição pela leitura:

Os protagonistas [...] são alguns juízes e promotores, [são] eles que na verdade se
utilizaram da analogia da remição pelo trabalho para estender aos presos um
benefício que eles achavam que era direito. [...]
Em 1990, já havia alguns juízes do Sul fazendo essa analogia, da remição pelo
trabalho como remição pela educação. Mas isso leva um tempo, pelo menos uns 7
ou 8 anos até que se crie jurisprudência a respeito, porque ao mesmo tempo que
tinha alguns juízes e promotores que eram favoráveis a isso, tinha quem se colocava
contra e recorria das decisões nos tribunais superiores e se negava isso. (SILVA,
2016, apud TORRES, 2017).

O ex-secretário de Administração Penitenciária de SP, Nagashi Furukawa, que atuou
entre 1999 a 2006, tentou implementar a remição pela leitura em 2000. Mas, por questões de
resistência da mídia, do Ministério Público e de alguns juízes das Varas de Execução Penal –
apesar de não ser um consenso entre o Juizado da Execução Penal – a tentativa não se
efetivou (TORRES, 2017, p. 42).
Em abril de 2006, foi realizado um abaixo-assinado para o Congresso Nacional por
várias organizações voltadas à educação e aos direitos humanos30 com a reivindicação de
aprovação de projeto de lei que considera a remição pelo estudo (GRACIANO, 2010, p. 123124). Essa foi a única mobilização noticiada sobre organizações da sociedade civil em defesa
à educação aos privados de liberdade (GRACIANO, 2010, p. 123).
A Súmula 341 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 2007 pacificou a questão da
remição pelo estudo, incluindo o ensino formal como causa de remição de pena no regime
fechado ou semiaberto (SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2012).
Em 2008, o Poder Judiciário do MS admitiu a Súmula 341 e publicou a Portaria n.
002/2008 a qual uniformizou a validade da remição por meio de frequência da educação
formal aos custodiados do regime fechado ou semiaberto (TORRES, 2011). Até 2010 a
remição da pena pela educação era aceita pelos poderes judiciários dos seguintes estados: Rio
de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Distrito Federal,
30

As organização que redigiram o documento foram: Ação Educativa, Instituto Terra, Trabalho e Cidadania
(ITTC), Pastoral Carcerária de São Paulo, Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), Associação Juízes
para a Democracia, dentre outra entidades que constituem o Grupo de Estudos e Trabalho “Mulheres
Encarceradas” e Geledés – Instituto da Mulher Negra, Instituto Paulo Montenegro e Instituto Paulo Freire
(GRACIANO, 2010, p. 123).
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Rondônia, Ceará e MS (TORRES, 2017, p. 44-45). O acolhimento do dispositivo jurídico da
remição da pena pelo estudo por esses nove estados serviu de parâmetro para a atual Lei
12.433 de 29 de junho de 2011 (BRASIL, 2011b) que alterou o artigo 126 da LEP para incluir
a educação – uma vez que o trabalho é considerado, desde 1984, fator de remição de tempo da
pena - como também causa de remição.
Portanto, a atual LEP considera desde 2011, tanto a remição da pena pelo trabalho
quanto pela educação. No entanto, a contagem do tempo remido é diferente em cada um
deles: para cada 12 horas de frequência escolar – ensino fundamental, médio,
profissionalizante, superior ou requalificação profissional - é remido um dia de pena,
divididas em, no mínimo 3 dias; e para cada 3 dias de trabalho, é remido 1 dia de pena
(BRASIL, 1984, art. 126).
A Instrução Normativa do CNJ n. 44, de 26 de novembro de 2013, recomenda aos
tribunais o estímulo nas UPs, como forma de atividade complementar, à remição pela leitura
aos reclusos que não são assegurados com os direitos ao trabalho, educação e educação
profissional (BRASIL, 2013a). Para a leitura de obra, o apenado terá de 21 a 30 dias para ler e
ao final do período apresentar resenha sobre o assunto, à qual segundo critério legal de
avaliação, poderá remir 4 dias de sua pena. Ao final de 12 obras devidamente lidas e com
resenhas avaliadas, poderá remir 48 dias durante o prazo de 12 meses (BRASIL, 2013a, art.1,
inciso V, alínea “e”). É importante observar que não é prevista a remição da pena pela leitura
expressamente na legislação; sobre essa questão, há a recomendação dessa instrução sobre a
remição pela leitura. Porém, cada estado e juízo da execução penal atuam de uma forma,
conforme será explicado no capítulo 3 desta pesquisa, item “Remição pela Leitura”: algumas
unidades penitenciárias do MS aceitam a remição pela leitura, porém, o juízo responsável pelo
IPCG ainda não a permite; já em SP, a P1 de Franco da Rocha permite a remição pela leitura.

1.3 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM CONTEXTO PRISIONAL DO MATO GROSSO
DO SUL (MS)
Em primeiro lugar, é importante relatar a divisão do estado do Mato Grosso. O estado
do MS foi criado pela Lei Complementar nº 31, de 11 de outubro de 1977 (BRASIL, 1977), e
determinada sua estrutura pelo Decreto Lei nº 13, datado de 1º de janeiro de 1979.
O órgão responsável pela administração penitenciária do MS origina-se da legislação de
1979 e, posteriormente, é reestruturado pela legislação de 2000. O Decreto Lei nº 11, de 1º de
janeiro de 1979, instituiu o Sistema Estadual de Justiça e autorizou a criação do Departamento
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do Sistema Penitenciário do Estado (DSP). A lei nº 2.152, de 26 de outubro de 2000, que
dispõe sobre a reorganização da estrutura do Poder Executivo estadual (MATO GROSSO DO
SUL, [201-?]), passa a denominar o DSP como Agência Estadual de Administração do Sistema
Penitenciário (AGEPEN).
Até 1980, a educação realizada para a população carcerária era apenas ocupacional,
utilizando-se do Telecurso e sem certificação de conclusão de curso (MATO GROSSO DO
SUL, 2015, p. 20). Em 16 de janeiro de 1980, por meio da Portaria do Departamento do
Sistema Penitenciário 018/80, o Governo do MS criou a Escola de Formação Penitenciária com
a finalidade de garantir a formação, especialização e aperfeiçoamento dos servidores e
candidatos aos cargos do DSP, além de passar a oferecer o Ensino Fundamental aos detentos
(MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 20).
A partir de 1998, a Escola de Formação Penitenciária adquiria seu caráter formal por
meio de convênio entre a SED-MS e o DSP, estabelecendo a cedência de professores, e da
Deliberação nº 5.178/98, aprovada pelo Conselho Estadual de Educação do MS (CEE-MS),
que autoriza o funcionamento da Escola de Serviços Penitenciários como uma extensão do
Centro de Estudos Supletivos (CES) Prof.ª Ignês De Lamônica Guimarães (MATO GROSSO
DO SUL, 2015, p. 21).
Com o fim dos Cursos Supletivos em 2000, a SED-MS estabeleceu uma nova política
para a educação de jovens e adultos. Por meio da Resolução SED nº 1442/2000, implantou
novo sistema para educação dos privados de liberdade, passando a funcionar como extensão da
Escola Estadual Prof. Carlos Henrique Schrader (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 21).
A EEPPRLANB foi fundada por meio do Decreto nº 11.514, de 22 de dezembro de
2003. A instituição foi credenciada pela Resolução da SED nº 1.714 de 2003 com a finalidade
de ofertar a educação básica – ensino fundamental e médio – àqueles sob custodia das UPs
(MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 21). Apenas em setembro de 2007 a SED-MS inicia a
oferta do ensino básico – alfabetização e ensino fundamental - na modalidade EJA (MATO
GROSSO DO SUL, 2015, p. 22). A partir de 2010, a proposta estende-se para a 4ª e 5ª fases do
6º ao 9º ano da EJA do ensino fundamental, com a criação de duas turmas. No mesmo ano, em
8 de fevereiro, a Resolução SED nº 2.326/2010 credencia a escola, aprova e autoriza o
funcionamento dos cursos de EJA para o ensino fundamental e médio. Em 29 de agosto de
2012, por meio do Termo de Cooperação Técnica nº 3 do DEPEN, é formalizada a parceria da
SED-MS com a EEPPRLANB (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 91). No ano seguinte
inicia uma turma de EJA no ensino médio com a necessidade de agrupar os alunos da 4ª e 5ª
fase da EJA do ensino fundamental (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 22).
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Com a exigência do art. 10 da LDB (Lei 9.394/1996), que determina o estabelecimento
de planos educacionais pelos estados, como relatado em capítulo 1.2, o MS, aprova em 2004 o
seu primeiro PEE, sem menção à educação em estabelecimentos penais (MATO GROSSO DO
SUL, 2015, p. 21).
Ainda em 2004, cria-se a Divisão de Educação, órgão subordinado à Diretoria de
Assistência Penitenciária (DAP), responsável pela atuação compartilhada com a
EEPPRLANB. A DAP é um órgão fundamental por fazer a articulação entre a SEJUSP –
Secretaria à qual a AGEPEN está vinculada – e a SED-MS, conectando a EEPPRLANB e as
UPs onde são realizadas a educação para a população carcerária (BARCELOS, 2017, p. 49).
O CEE-MS, em 10 de janeiro de 2008, por meio da Deliberação CEE/MS nº 5.572,
implanta o “Projeto Experimental dos Cursos da Educação de Jovens e Adultos” para o ensino
fundamental e médio. Em 08 de fevereiro de 2010, a Resolução SED/MS nº 2.326/2010
reformula a Deliberação anterior, estabelecendo a oferta da educação para 180 dias letivos
(MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 21).
Em 2012, o Sr. Antonio Rubens Fernandes, então Diretor do Centro de Triagem Anísio
de Lima, foi procurado por dois presos e seus familiares com a solicitação de auxílio para que
realizassem curso de ensino superior a distância. O diretor conversou com um agente
penitenciário que se dispôs a supervisionar os presos durante as atividades e acesso ao
ambiente virtual três vezes por semana. Assim, as famílias realizaram a matrícula e os dois
encarcerados puderam realizar a graduação (MATO GROSSO DO SUL, 2017a, p. 1-3), em
uma experiência pioneira de Educação a Distância (EAD).
Em 6 de março de 2013, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) implanta a
Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Subsequente em EAD, conforme consta no
Termo de Cooperação Técnica nº 01/2013. Em 19 de setembro de 2016, o novo Termo de
Cooperação Técnica nº 30/2016 assinado com o IFMS expande o atendimento EAD para todo
o estado do MS. Até a data da presente pesquisa, a AGEPEN estava em contato com a
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) para inserir a graduação EAD no IPCG
e no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho (EPJFC) e com a Universidade Federal
da Grande Dourados para criação de um Polo dentro da Penitenciária Estadual de Dourados
(MATO GROSSO DO SUL, 2017a, p. 1-3).
O Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (PEE-MS), com vigência
prevista de 2014 a 2024 (MATO GROSSO DO SUL, 2014b), considerou em quatro de suas
metas a educação os privados de liberdade, obedecendo à obrigatoriedade prevista pela
Resolução nº 2/2010 (BRASIL, 2010c, art. 13). O PEE considera o desafio da inclusão da
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educação para a população em situação vulnerável, entre ela, os jovens e adultos privados de
liberdade, de acordo com a análise situacional da meta 2 (MATO GROSSO DO SUL, 2014b,
p. 21) e a inclusão da população privada de liberdade como público prioritário, como mostra a
análise situacional da meta 10 (MATO GROSSO DO SUL, 2014b, p. 69). A meta 9 procura
elevar para 95% a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou mais até 2015 e, até 2024,
erradicar a taxa de analfabetismo absoluto e reduzir em 50% o analfabetismo funcional. A
estratégia para alcançá-la assegura a oferta de EJA no ensino fundamental e médio aos
privados de liberdade até 2019, tal como mostra a estratégia 9.10 (MATO GROSSO DO SUL,
2014b, p. 67). Para efetivar a EJA integrada à educação profissional, está previsto o
oferecimento de, no mínimo, 25% das matrículas para esse modelo, de modo a atender a esta
parcela da população – estratégia 10.11 (MATO GROSSO DO SUL, 2014b, p. 73). Nos dois
casos considera-se a formação específica dos professores e o uso de EAD. Por último, o PEEMS prevê o estímulo à criação de mecanismos para favorecer o acesso deste grupo aos
programas de mestrado e doutorado – meta 14.5 (MATO GROSSO DO SUL, 2014b, 88 e
89)31.
O MS foi um dos primeiros estados a elaborar o Plano Estadual de Educação nas
Prisões (PEEP) em todo país32, desenvolvido pela SED-MS e SEJUSP. O referido Plano é
discutido desde 2010 quando a SED-MS e a SEJUSP, em parceria com a AGEPEN,
promoveram o “II Encontro Estadual de Educação nas Unidades Prisionais do Estado de Mato
Grosso do Sul” com a finalidade de propor uma estrutura básica para o PEEP-MS (MATO
GROSSO DO SUL, 2015, p. 16).
De acordo com a apresentação do PEEP-MS para 2015 e 2016 feita pela SEJUSP e
AGEPEN, o objetivo das aulas ministradas aos presos vai além de reeducar, trata-se de uma
nova oportunidade, uma maneira de transformar vidas, promover a ressocialização e a
reinserção social dos apenados33 (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 9-11). Apesar do texto
expresso no Plano, posteriormente o documento apresenta visão diferente, pois em p. 15 e 17 é
31

A título de comparação, o estado de São Paulo incluiu o tema enfaticamente em apenas uma meta, conforme
relatado em capítulo 1.4.
32
O MS implantou o PEEP antes da aprovação pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
Conselho Nacional de Educação, Departamento Penitenciário Nacional e Secretaria de Educação, Continuidade,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão/ MEC das Diretrizes Nacionais dispostas na Resolução nº 2 de 2010
(MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 15).
33
A partir da análise histórica das legislações e normatizações para a educação em estabelecimentos penais,
percebe-se que por vezes quem realiza tais normas/políticas e planos tem a educação como fator de
ressocialização, como observado em PEEP 2015-2016 de Mato Grosso do Sul (MATO GROSSO DO SUL,
2015). Conforme analisado por Graciano (2010, p. 15), o foco dos estudos sobre educação em contexto
prisional é centrado em seu potencial de reeducação, reinserção social ou ressocialização, alegação usada
oficialmente para argumentar a existência dos estabelecimentos penais, como previsto na LEP (L. 7.210/54) ao
considerar a execução penal instrumento para proporcionar condições para a integração social do apenado.
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relatado:
A conciliação dos objetivos da educação com os da reabilitação penal é uma utopia
perseguida ao longo do tempo, e está presente no imaginário de todos os
especialistas e governantes. [...]
O papel da Educação não é converter homens e mulheres presos, e nem melhorar os
indicadores penitenciários, mas sim, preparar essas pessoas para o exercício pleno
dos direitos da cidadania e para usufruir das oportunidades gestadas no âmbito da
própria sociedade. Para a consecução desses objetivos, a Educação precisa
identificar em toda a dinâmica da Execução Penal, as oportunidades pedagógicas
que permitam intervenções que possam resultar em elevação de escolaridade,
qualificação social e profissional, contribuindo para conquista da liberdade. (MATO
GROSSO DO SUL, 2015, p. 15; 17).

Essa última interpretação, segundo a qual não é papel da educação nas prisões e da pena
privativa de liberdade a ressocialização, está mais próxima do que será apresentado no capítulo
4.1 do presente trabalho.
O PEEP-MS prevê seis metas para 2015 e 2016 a fim de ampliar e qualificar a
educação: i) ampliação da matrícula de educação formal; ii) ampliação da educação não
formal; iii) ampliação da oferta de qualificação social e profissional; iv) ampliação no número
de inscritos nos exames de qualificação; v) ampliação de bibliotecas e de espaços de leitura; e
vi) melhoria na qualidade da oferta de educação (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 100103). Essas metas e o plano de ação devem ser realizados por meio da articulação entre as
instituições responsáveis pela Educação, Justiça e Administração Penitenciária.
O PPA de MS do quadriênio 2016-2019 – ainda em segunda revisão, de acordo com o
disposto no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso do Sul – insere no Programa de
Segurança, Custódia e Ressocialização de Execução Penal, o oferecimento de educação e
qualificação profissional34 aos custodiados (MATO GROSSO DO SUL, 2017e).
Conforme obrigação da elaboração de projeto pedagógico, prevista pela LDB
(BRASIL, 1996, art. 12-14), a SED-MS produziu a Projeto Político Pedagógico (PPP),
“Projeto Pedagógico de Curso de Educação de Jovens e Adultos: Conectando Saberes –
Unidades com Privados de Liberdade – Etapas do Ensino Fundamental e do Ensino Médio”
(Conectando Saberes), para ser implantada pela EEPPRLANB. O texto foi feito conjuntamente
com estudantes, professores, coordenadores pedagógico, diretores, Universidades e o Fórum
Estadual da EJA. Em entrevistas com os profissionais da escola responsável pela educação nas
prisões do MS, averiguou-se que o Projeto Conectando Saberes tem sido implementado já há
algum tempo e serve como base para os professores e coordenadores implantarem a educação
no estado, no entanto, até a data de publicação dessa dissertação, o PPP da EEPPRLANB não
34

Novamente a educação é vista pela legislação como fator para ressocialização da execução penal.
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teve a sua versão final publicada. A pesquisadora teve acesso à versão preliminar de 217
páginas, concedida pela AGEPEN e datada do ano de 2016, a qual é usada como fonte
bibliográfica do presente trabalho.
Em 04 de agosto de 2015, o MS assinou o Termo de Cooperação Mútua nº 020, por
intermédio da SED-MS e da SEJUSP, com a interveniência da AGEPEN. O documento trata
da educação nos estabelecimentos penais na modalidade EJA do ensino fundamental e médio a
ser realizada pela EEPPRLANB, conforme já havia sido estabelecido em Termo de
Cooperação Técnica nº 03/2012 do DEPEN, acima referido (MATO GROSSO DO SUL, 2015,
p. 63-64).
Dessa forma, em atendimento à Resolução nº 2/2010 (BRASIL, 2010c, art. 3º, I), e ao
Termo de Cooperação Técnica nº 020/2015, para a oferta da Educação Básica aos internos, a
SEJUSP, por meio da AGEPEN, e a SED-MS atuam em sistema de vinculação na qual a
escola vinculante é a EEPPRLANB. A AGEPEN é responsável por firmar parcerias para a
oferta da educação não formal nos estabelecimentos penais com instituições como: IFMS;
Sistema “S” – principalmente Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), Serviço Social da Indústria (SESI) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR) - e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC);
Conselho da Comunidade, dentre outros. Por meio de entrevistas, verificou-se que a
AGEPEN não possui verba própria destinada para firmar esses convênios, dependendo de
parcerias ou verba federal ou estadual para que aconteçam.
Atualmente a EEPPRLANB possui 27 extensões escolares: 26 nos estabelecimentos
penais estaduais e uma na Penitenciária Federal de Campo Grande-MS (MATO GROSSO DO
SUL, 2015, p. 23). Ela é credenciada pelo CEE-MS para oferecer no sistema penal todas as
modalidades da educação básica e possui um quadro de 60 professores contratados, além de
cinco coordenadores pedagógicos responsáveis por um grupo de estabelecimentos penais.
Além disso, funciona com o modelo de “escola polo” ou “escola vinculadora”, pois cada
unidade penal é considerada como uma extensão da escola (SILVA, MOREIRA, 2012).
A AGEPEN, autarquia integrante da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (SEJUSP-MS), instituída pela Lei 2.152/2000, é
responsável pela ressocialização e reintegração do sentenciado, além de garantir a custódia de
presos provisórios e sentenciados e a execução das penas de prisão (MATO GROSSO DO
SUL, 2015). Sua missão é “Administrar o sistema penitenciário estadual, assegurar a custódia
de presos provisórios e sentenciados, bem como a execução das penas de prisão, além de
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buscar promover a ressocialização e reintegração do sentenciado quando de seu regresso à
sociedade”35 (MATO GROSSO DO SUL, [2017?]b).
A AGEPEN é responsável pelo tratamento penal aos custodiados em regime fechado,
semiaberto e aberto de 47 unidades penais do MS. Possui servidores penitenciários das áreas de
Segurança e Custódia, Assistência e Perícia e Administração e Finanças36 atuantes nas 18
cidades

do

estado

onde

há

estabelecimentos

penais,

a

saber:

Amambai,

Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dois Irmãos do
Buriti, Dourados, Jardim, Jateí, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Rio
Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas (MATO GROSSO DO SUL, [201-?]). Uma
diferença em relação aos agentes penitenciários do MS em relação aos de SP e outros estados é
a obrigatoriedade de graduação de nível superior para ingresso na carreira Segurança
Penitenciária a partir da Lei 2.518, de 25 de setembro de 2002 (MATO GROSSO DO SUL,
2002, parágrafo 1º, art. 7º), assim os recentes agentes possuem nível superior, mas os
anteriores à legislação não necessariamente possuem.

1.3.1 Cenário atual – MS

O estado do MS possui no total 54 estabelecimentos penais, sendo oferecida educação
em 27 deles: 26 Penitenciárias Estaduais e uma Federal, duas Colônias Agrícolas e Industriais,
18 Casas de Albergados e sete Patronatos (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 23-24). Nas
Penitenciárias Estaduais, apenas uma delas não oferece educação, conforme consta na tabela a
seguir (tabela 1).
Tabela 1 – Quantidade de estabelecimentos penais do MS
(continua)
Quantidade de estabelecimentos penais
Penitenciárias estaduais
Penitenciária federal
Colônias agrícolas, industriais
Casas de albergados(1)
Cadeias públicas
Hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico
35

Quantidade
26
1
2
18
-

Com oferta de educação
25
1
1
1
-

Percebe-se novamente a menção à ressocialização, indicando ser esse o ponto de vista estadual do MS quanto
a uma das finalidades do cárcere. Conforme nos lembra Foucault (2014), a transformação do comportamento
do aprisionado é um dos sete princípios sociais da pena, no qual ainda atualmente é utilizado para justificar o
aprisionamento.
36
A Lei 4.490, de 3 de abril de 2014 (MATO GROSSO DO SUL, 2014a), reorganizou a carreira da Segurança
Penitenciária do Estado, estabelecida por essas três áreas descritas.
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Tabela 1 – Quantidade de estabelecimentos penais do MS
(conclusão)
Quantidade de estabelecimentos penais Quantidade Com oferta de educação
Patronato
7
TOTAL
54
27
Fonte: MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 23-24.
(1)
No Estado de MS, há somente uma Casa de Albergado, especificamente para presos em
cumprimento de regime aberto; as demais atendem o cumprimento de regime semiaberto e
aberto.

Em agosto de 2014, segundo dados da AGEPEN retirados do PEEP-MS 2015-2016
(MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 78), existiam 13.228 presos, dos quais 5,8% eram
analfabetos e semianalfabetos e apenas 7.3% possuía o ensino médio completo.
Tabela 2 – Quantidade de presos por escolaridade no MS
Referência – quantidade de presos, por escolaridade
Analfabetos
Alfabetizados
Ensino fundamental incompleto
Ensino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Ensino superior incompleto
Ensino superior completo
Ensino acima do superior completo
Não informado
Inconsistência
TOTAL
Fonte: MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 78

Quantidade
377
398
7.904
1.813
1.298
969
200
94
2
173
13.228

Em todo o estado, há 2.029 internos matriculados na educação básica e no ensino
superior e acima (MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 100):
Tabela 3 – Quantidade de presos da educação formal no MS
Quantidade de presos em atividade educacional
Alfabetização
Ensino fundamental
Ensino médio
Ensino superior
Acima do ensino superior
TOTAL
Fonte: MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 100

Quantidade
283
1.452
280
13
1
2.029

O IPCG é um estabelecimento penitenciário de segurança média para condenados do
sexo masculino em regime fechado, localizado na Rua Indianápolis, s/nº, Jardim Noroeste –
BR-262 – Km 08 – CEP 79.045-120 (MATO GROSSO DO SUL, [2017?]a). Em agosto de
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2014, essa penitenciária possuía 35 alunos na alfabetização, 203 no ensino fundamental, 101
no ensino médio – totalizando 339 alunos cursando o ensino básico de um total de 1.325
internos, o que corresponde a 25% da população carcerária atendida pela educação básica. Os
cursos estavam distribuídos em quatro salas de aula e oito turmas, conforme quadro de “Oferta
de escolarização da Escola Estadual Polo Prof.ª Regina Lúcia Anffe Nunes Betine” (MATO
GROSSO DO SUL, 2015, p. 60-61):
Tabela 4 – Oferta da educação básica realizada pela EEPPRLANB nos estabelecimentos penais
Vagas capacidade
sala

População atual

% de atendimento

Total de salas

94

30

139

150

388

35

4

7

1

35

203

101

339

240

1.325

25

4

8

1

21

185

32

238

220

2.121

11

4

9

1

7

43

-

50

50

149

33

1

5

1

-

7

8

15

39

89

16

2

6

1

18

47

21

86

80

473

18

2

5

3

-

9

66

-

75

120

302

24

2

5

4

-

9

17

-

26

20

134

19

1

3

2

-

4

45

-

49

40

117

41

1

5

8

1

20

69

-

89

160

596

15

2

5

9

18

-

27

30

123

21,9

1

3

2

25

-

27

24

96

28

1

3

1

-

9

4

-

13

40

102

12,7

1

3

1

-

Dois
Irmãos do
Buriti
Paranaíba
Aquidauana
Três
Lagoas

Rio
Brilhante

N. coordenadores

Total alunos
matriculados

15

N. professores

Ensino médio

Campo
Grande

Total de turmas

Ensino
fundamental

01-E. Penal
Feminino “Irmã
Irma Zorzi”
02-Instituto P.
de Campo
Grande
03- E. Penal
“Jair Ferreira de
Carvalho”
04-Centro de
Triagem “Anisio
Lima”
05-Penitenciária
Federal de
Campo Grande
06- E. Penal de
Dois Irmãos do
Buriti
07- E. Penal de
Paranaíba
08- E. Penal de
Aquidauana
09- E. Penal
Feminino de
Três Lagoas
10- E. Penal de
Três Lagoas
11-Centro P.
Industrial
Paracelso de
Lima V. JesusTrês Lagoas
12- E. Penal
Feminino de Rio
Brilhante
13- E. Penal de
Rio Brilhante

Alfabetização

Nome do
estabelecimento

Município

(continua)

33

48
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36

40

82

43,9

1

5

3

-

7

12

-

19

80

60

31,5

2

3

2

-

3

1

9

28

-

37

40

298

12,4

1

3

2

62

-

64

40

123

52

1

2

12

13

-

25

40

185

13,5

1

3

2

-

11

81

-

92

80

153

60

2

5

4

-

12

24

-

36

24

85

42

1

3

2

-

7

16

-

23

24

113

20

1

3

1

-

8

9

-

17

20

77

22

1

2

1

-

6

41

-

47

50

441

10,6

1

4

3

-

31

162

50

243

240

2.069

11,7

9

5

12

1

3

57

25

85

120

470

18

3

7

9

1

6

47

13

66

80

127

52

2

5

9

43

-

52

45

136

38

1

4

283

1.452

280

2.015

2.145

10.434

15

94

121

107

9

Ponta Porã

Amambai
Cassilândia

N. coordenadores

Total de salas

-

N. professores

% de atendimento

34

Total de turmas

Vagas capacidade
sala

2

População atual

Total alunos
matriculados

Bataguassu

Ensino médio

TOTAL

São Gabriel
D’Oeste

Ensino
fundamental

14- E. Penal
Feminino de São
Gabriel D’Oeste
15- E. Penal de
Bataguassu
16- E. Penal
“Ricardo
Brandão”
17- E. Penal
Feminino de
Ponta Porã
18-E. Penal de
Amambai
19- E. Penal de
Cassilândia
20- E. Penal
Masculino de
Coxim
21- E. Penal
“Maximo
Romero”
22- E. Penal
“Luiz Pereira da
Silva”
23- E. de
Segurança
Máxima de
Naviraí
24-Penitenciária
Estadual de
Dourados
25- E. Penal de
Corumbá
26- E. Penal
Feminino
“Carlos Alberto
Jonas Giordano”
27- E. Penal de
Regime
Semiaberto de
Corumbá

Município

Nome do
estabelecimento

Alfabetização

(conclusão)

Coxim

Jardim

Jateí

Naviraí

Dourados

Corumbá

Fonte: MATO GROSSO DO SUL, 2015, p. 60-61

No IPCG também são oferecidos educação profissionalizante, cursos extracurriculares e
cursos de evangelização. A unidade ainda possui uma biblioteca e uma sala de informática,
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conforme será explicado no capítulo 3.1.

1.4 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO PRISIONAL DE SÃO PAULO (SP)

No estado de SP, antes de 1979, o ensino básico nas UPs era realizado por professores
comissionados da SEE-SP com o mesmo calendário escolar das escolas oficiais e com o
material didático das crianças e seriação anual (RUSCHE, 1995, p. 10 apud MELO, 2014, p.
181). Cada estabelecimento penal vinculava-se a uma unidade da rede regular de ensino. Dessa
forma, a instituição vinculada à educação dos internos se guiava pela rede regular de ensino em
todos os seus âmbitos: estrutura, funcionamento, material didático e pedagógico, sendo a ela
vinculado (PORTUGUÊS, 2001, p. 104).
Portanto, a educação aos internos naquela época não era voltada para as especificidades
em que estava inserida, por três razões: não era direcionada ao público adulto; não era voltada
para a realidade de um ambiente hostil com características sociais próprias, como é o cárcere; e
era inserida em programa de reabilitação dos internos (PORTUGUÊS, 2001, p. 104). Este
último aspecto reflete bastante a forma com que Ireland (2011) e vários entrevistados pensam
sobre a educação para privados de liberdade. Para eles, O ensino no cárcere é visto como um
meio de transformar os indivíduos criminosos em não criminosos; uma perspectiva diferente da
abordada no presente trabalho.
Um aspecto que agrava o descaso às peculiaridades do sistema prisional é o fato das
autoridades da SEE-SP desejarem que esse sistema complexo se subordinasse às prerrogativas
de funcionamento, estrutural e metodológicas do ensino realizado para as crianças
(PORTUGUÊS, 2001, p. 105). Além disso, havia um acordo informal entre o quadro de
professores comissionados, pois aqueles que davam aula nos estabelecimentos penais recebiam
gratificação salarial por periculosidade e insalubridade – em torno de 30% dos vencimentos –;
após cinco anos no cargo, tal percentual era incorporado permanentemente ao salário, de forma
que aqueles que estavam próximos da aposentadoria tinham benefícios devido ao
comissionamento (PORTUGUÊS, 2001, p. 105). Para Português (2001, p. 105), a educação
para os indivíduos em privação de liberdade está permeada por um cenário que delimita
circunstâncias deteriorantes para sua qualidade.

Destacam-se, nesse sentido: a) a ausência de uma coordenação pedagógica própria
que atentasse para a especificidade daquele ensino, daquela instituição; b) a não
constituição dos educadores num corpo docente, que permaneciam isolados cada
qual em suas salas de aula; c) a não existência de trabalhos coletivos deste quadro,
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que ensejassem a organização das atividades escolares pautadas por preceitos
pedagógicos; d) a não identificação destes profissionais com o exercício docente no
interior da prisão, recaindo sua motivação na gratificação salarial; e) a não
caracterização deste ensino na modalidade de suplência, regulamentado desde 1971,
pela Lei nº 5692/71; f) a impropriedade da extensão do ensino da rede regular
destinado às crianças, aos adultos presos. (PORTUGUÊS, 2001, p. 105).

Portanto, a educação em contexto prisional está envolta de fatores adversos para sua
implementação, por ocorrer em um espaço de privação de liberdade com suas próprias
complexidades, como ausência de uma coordenação pedagógica na própria UP, impedimento
de levar materiais para estudo na cela, dentre outros fatores a serem discutidos no capítulo 3.
A partir de 1979, a educação nas UPs parou de ser realizada pela SEE-SP. Isso ocorreu
porque o então governador do estado de SP, Paulo Egydio Martins (1979-1982) suspendeu os
comissionamentos de todos os servidores, inclusive dos professores responsáveis pelo ensino
dentro dos presídios (RUSCHE, 1995 apud PORTUGUÊS, 2001, p. 106). Com isso, a
educação escolar aos apenados parou de ser realizada, o que levou as UPs a suprirem a
ausência do corpo docente à sua maneira. Uma das formas encontradas foi o ensino por parte
dos Agentes de Segurança Penitenciária (ASPs) durante sua jornada de trabalho – permitida
por muitos diretores carcerários, de tal modo que esses agentes exerciam múltiplas funções: ora
exerciam seu cargo – revistas, abertura de portões, controle e vigilância, por exemplo; ora
tinham o papel de educadores (PORTUGUÊS, 2001, p. 106). Contudo, esse mecanismo gerava
um grande problema, pois unia a atividade da gestão da segurança penitenciária com a
educativa.
Posteriormente, outra prática adotada foi a dos próprios custodiados – aqueles que
possuíam uma maior escolaridade – lecionarem. Segundo Português (2001, p. 107), essa
atividade foi resultado do regime autoritário iniciado em 1964, por meio da Lei de Segurança
Nacional, pois muitos intelectuais e estudantes universitários que cumpriam pena em regime
fechado organizavam cursos, atividades culturais e estudo aos demais encarcerados, como uma
maneira informal de alfabetização e educação. Não obstante a anistia aos presos políticos
iniciada na década de 1980, essa cultura organizacional de ensino permaneceu. Neste cenário,
havia seis docentes da SEE-SP que ainda realizavam a educação nos estabelecimentos penais,
não obstante o cancelamento dos comissionamentos realizado pelo governador da época
(PORTUGUÊS, 2001, p. 107). Apesar de a educação nas UPs se dar pelas alternativas
supracitadas, esbarrava ainda em outro problema: os recursos materiais, escolares e didáticos
(PORTUGUÊS, 2001, p. 108).
Em 22 de dezembro de 1976, pela Lei nº 1.238, foi criada a FUNAP (SÃO PAULO,

51

1976) – inicialmente com o nome de Fundação Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso,
posteriormente denominada Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel, em homenagem ao
seu fundador – visando proporcionar formação profissional e trabalho remunerado aos
custodiados (SÃO PAULO, 1976). Considerou-se como objetivo da FUNAP a contribuição
“para a recuperação social do preso e para a melhoria de suas condições de vida, através da
elevação do nível de sanidade física e moral, do adestramento profissional e do oferecimento
de oportunidade de trabalho remunerado”, tal como afirma a Lei nº 1.238/1976 (SÃO PAULO,
1976, art. 3º caput).
Apesar de seus objetivos não fazerem menção à educação aos privados de liberdade,
durante a década de 1980, a FUNAP assume paulatinamente as atividade educacionais, de
modo que a docência em 1989 era realizada majoritariamente por ela (90 profissionais), e
minoritariamente por outros segmentos: menos de 25 agentes em desvio de função, 23
educadores presos e 6 professores comissionados remanescentes (FUNAP, 1990 apud
PORTUGUÊS, 2001, p. 108). Inicialmente, ela fornecia os materiais escolares aos internos,
chegando a ser posteriormente responsável pela contratação de profissionais autônomos –
denominados “Monitores de Educação” – para exercerem a docência nos estabelecimentos
penais (PORTUGUÊS, 2001, p. 108). Importante ressaltar que a legislação anterior à CF de
1988 eximia a FUNAP do processo burocrático exigido para os órgãos da Administração
Pública direta, uma vez que ela constituía-se como órgão vinculado à Secretaria de Justiça,
conforme Decreto n. 10.235 de 30 de agosto de 1977, artigo 2º (SÃO PAULO, 1977) – o que
permitia uma maior autonomia e agilidade para implementação das devidas ações
(PORTUGUÊS, 2001, p. 108).
Como a FUNAP não tinha influência na organização da educação de adultos presos,
firmou convênio com a Fundação Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) – que
em 1984 modificou sua denominação para Fundação Educar – e com a Fundação Roberto
Marinho, ambas fundações responsáveis pela EJA. A MOBRAL capacitava os docentes,
fornecia o material didático, certificava os alunos e era corresponsável pelo ensino supletivo da
1ª à 4ª série do antigo 1º grau. Já a Fundação Roberto Marinho ficou responsável por fornecer o
material didático pedagógico, impresso e audiovisual e do Telecurso ao anterior 1º grau. Além
das funções que já realizava, a FUNAP ficou responsável pelo provimento das condições
físicas, pela organização de treinamentos a serem realizados por técnicos da MOBRAL e pelo
funcionamento e estrutura das escolas (PORTUGUÊS, 2001, p. 110-111).
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A partir destas ações, a FUNAP tornou-se imprescindível para a educação escolar
dos adultos presos no Estado de São Paulo. De tal forma que, em 1987, uma
resolução do Secretário de Estado dos Negócios da Justiça, Mário Sérgio Duarte
Garcia, lhe atribuiu a responsabilidade formal pela educação nas unidades
pertencentes à Rede COESPE [Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários
do Estado de São Paulo] – Resolução SJ-43, de 28 de outubro de 1987 (D.O.E.,
29/10/1987). (PORTUGUÊS, 2001, p. 112).

Em 1989, a FUNAP cria a Gerência de Educação e Cultura para realizar o
atendimento às demandas das escolas e, logo depois, em 1990, a Fundação Educar foi extinta,
colocando fim aos programas de alfabetização de adultos do Governo Federal
(PORTUGUÊS, 2001, p. 112). A partir de 1990, devido à criação de uma equipe de educação
da FUNAP, houve a necessidade da elaboração de um currículo escolar específico para
educação no contexto prisional (LEME, 2011, p. 245). Dessa forma, na década de 1990, a
FUNAP elaborou um currículo escolar próprio para a população encarcerada e, em 2004,
criou o projeto “Tecendo a Liberdade”, com uma proposta de atenção ao analfabeto e
desenvolvimento da sociabilidade (MELO, 2014, p. 182-183), fazendo com que a educação
nas UPs se tornasse competência da FUNAP. Esse programa sofreu muitas mudanças durante
sua execução, devido à modificação da gestão da FUNAP e às negociações com a SEE-SP e
outras instituições interessadas no tema.
Diante da necessidade averiguada pelo Governo do Estado de proporcionar melhores
condições de retorno à sociedade àqueles privados de liberdade e da existência de um sistema
carcerário eficiente, foi criada a SAP em 4 de janeiro de 1993, pela Lei nº 8209 e pelo Decreto
nº. 36.463, aprovado 22 dias depois (SÃO PAULO, 2017b), com a seguinte função:

[...] promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade, das
medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, cominadas pela
justiça comum, e proporcionar as condições necessárias de assistência e promoção
ao preso, para sua reinserção social, preservando sua dignidade como cidadão. (SÃO
PAULO, 2017a).

Anteriormente, até 1979, os estabelecimentos penais eram subordinados ao
Departamento dos Institutos Penais do Estado (DIPE), órgão vinculado à Secretaria da Justiça;
a partir de 13 de março de 1979, pelo Decreto nº 13.412/79, o DIPE foi modificado para
Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado de São Paulo (COESPE). Até
março de 1991, a Secretaria de Justiça ficou responsável pelas UPs; dessa data até 1992, foi
responsabilidade da Segurança Pública, quando, finalmente, em 1993 advieram as legislações
acima, instituindo a SAP (SÃO PAULO, 2017b).
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Com o objetivo de administrar os estabelecimentos penais do estado de SP, por meio
do Decreto nº 45.798/2001 (SÃO PAULO, 2001), a SAP definiu seis Coordenadorias de UPs:
Coordenadoria

de Unidades

Prisionais

da

Região Metropolitana de São

Paulo

(COREMETRO), Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e
Litoral (COREVALI), Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Central
(CENTRAL), Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Oeste (CROESTE),
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Noroeste (NOROESTE) – abarcando
Penitenciárias, Centros de Detenção Provisória, Centros de Progressão Penitenciária, Centros
de Ressocialização e Unidade de Regime Disciplinar Diferenciado – e a Coordenadoria de
Saúde do Sistema Penitenciário (SAÚDE), responsável pelos Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico. A Penitenciária objeto de estudo da presente dissertação é a P1 de
Franco da Rocha, sob administração da COREMETRO que faz a gestão de um total de 28
UPs.
Até 2012, o “Tecendo a Liberdade” foi um dos principais alicerces para a assistência
educacional nos presídios paulistas (MELO, 2014, p. 182). O quadro de educadores da FUNAP
era constituído pelas figuras do “monitor preso” – internos selecionados, treinados e pagos pela
FUNAP com a função de ministrar aulas nas escolas das UPs – e do “monitor orientador” –
responsável por acompanhar o trabalho pedagógico dos educadores presos. Porém, esse
mecanismo de educação sofreu também muitas críticas, principalmente no projeto com o
monitor preso e monitor orientador. Segundo Penna (2007, p. 82), o uso de internos como
monitores foi uma escolha feita devido à dificuldade de contratação por concurso público, e
não por uma opção pedagógica – o que seria o razoável dentro de uma política que prevê a
educação como fim.
Em 2013, esse projeto teve seu colapso. Conforme relatado em capítulo 1.2.1., por
meio da Resolução nº 2/2010, vigente atualmente, há a obrigatoriedade do órgão estadual
responsável pela educação (no caso de SP, a SEE-SP) assumir a EJA, a ser realizada em
conjunto com o respectivo órgão estadual responsável pela administração penitenciária – no
caso de SP, a SAP (BRASIL, 2010b art. 3º, I).
O artigo 13 (Resolução nº 2/2010) obriga cada ente federativo a incluir nos respectivos
PEEs os objetivos e metas aos privados de liberdade. Ademais, o PNE vigente (BRASIL,
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2014c, art. 8º) obriga os entes federativos a realizarem o PEE no prazo de um ano com
duração prevista para dez anos37.
Em 14 de junho de 2016, o PEE-SP é aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo (ALESP). Observando suas 21 metas, apenas a estratégia da meta 10.7 contém
uma diretriz específica aos privados em liberdade – aspecto estabelecido pela Resolução nº
2/2010, art. 13, acima descrito, instituindo a obrigatoriedade de as estratégias e metas também
serem realizadas contemplando os grupos vulneráveis, como as pessoas em privação de
liberdade. Para o oferecimento de pelo menos 25% das matrículas de EJA nos ensinos
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional, foi orientado o aumento
dessa oferta para as pessoas privadas de liberdade, conforme constatado na meta 10, estratégia
10.7, em documento emitido pelo estado de SP (SÃO PAULO, 2016a). Em entrevista com
profissional que acompanhou a aprovação desse Plano, um dos motivos pelos quais não
consta a educação prisional em outras metas é porque ele retornou muitas vezes em vários
órgãos, de tal forma que o documento aprovado é bastante diferente do inicial previsto38. No

37

O anterior PNE (Lei nº 10.172/2001) também previa a elaboração do PEE pelos estados, Distrito Federal e
municípios, conforme informado em capítulo 1.2..
38
As entrevistas serão tratadas no capítulo 3, mas sob o aspecto de elaboração do PEE, o entrevistado Nicolas
relatou: “[...] o processo de elaboração do plano, ele foi um processo complexo e longo. Então a gente teve
uma discussão no Fórum Estadual de Educação com essas diversas instituições... Até chegar nessa lei, a gente
teve uma discussão de dois anos, três anos com mais de 100 instituições da minuta do plano. Então, a minuta
do plano foi elaborada no espaço do fórum, o espaço do fórum, com uma comissão de redação, encaminhou a
minuta para o secretário de educação e à Casa Civil, que deveria encaminhar uma proposta de lei para um
projeto de lei, para a ALESP. O que aconteceu? A proposta, quando chegou aqui, do fórum para aqui, ela
sofreu muitas alterações, tanto que o Plano Estadual de Educação de São Paulo é o único que tem duas metas a
mais do PNE. O Plano Nacional tem 21 e aqui tem 23 metas porque a Secretaria de Educação e a Casa Civil,
por meio dos seus gabinetes, acrescentaram metas, tá? Então, o que que acontece? Que eu me lembre, das
discussões que eu participei no fórum, há uma distância entre a minuta que foi elaborada, que incluía
estratégias específicas de população prisional, Fundação Casa e educação especial, questões salariais e outros,
e o que foi encaminhado como projeto de lei, e o que virou a lei foi outra coisa, porque aí teve uma discussão
do processo legislativo, que envolve vários debates partidários e tal, na ALESP, e que gerou esse plano final.
Mas enfim. A própria APEOESP [Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo] fez
uma série de debates sobre isso. Por quê? Porque a minuta que foi aprovada no coletivo, digamos, ela não foi o
projeto de lei depois, entendeu? Então, que eu me lembre, dentro dessas metas de EJA nós tínhamos estratégias
específicas de sistema prisional, e a única que ficou foi essa aqui na meta [...] 10.7, tá? Que que acontece?
Ficaram a oito e a nove, que fala de elevação de escolaridade na EJA, considerando toda a EJA. Então você
pode perceber que nem na oito e nem na nove eles vão falar de públicos específicos, não vão falar de adultos
com deficiência, não vão falar de adultos em assentamentos, em adultos que moram no campo. Então todas
essas peculiaridades desses públicos adultos específicos, elas não estão ditas nem na meta oito e nem na nove,
que é de EJA, e nem de sistema prisional. O único que permaneceu foi na meta 10, que fala de EJA integrado à
educação profissional, que ficou aqui na estratégia 10.7, ó, ‘orientar a expansão de EJA, articulada à educação
profissional, de modo a atender pessoas privadas de liberdade’, tá? Então foi aqui o único que ficou. Mas
assim, a interpretação que eu tenho, e que é uma interpretação acho que a gente precisa ter pra todos esses
públicos da EJA, e que é, na verdade, que é, é que todas essas metas que falam de EJA, tanto do PNE, quanto
do PEE, que são leis, elas englobam todos os jovens e adultos, onde quer que eles estejam, e com as
características que eles tenham, então, ou seja, o camponês, seja o que mora na vila industrial, seja o que está
preso, seja o que mora no assentamento. Então são metas de alfabetização da população de 18 a 29 anos, e aqui
quem tem mais de 15 anos. E aí a 10 fala também dos adultos. Então a gente entende que eles estão
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entanto, as metas 8 e 9 sobre elevação da escolaridade média para pessoas entre 18 e 29 anos
e elevação da taxa de alfabetização da população com mais de 15 anos devem ser entendidas
sob a perspectiva ampla de jovens e adultos, incluindo os grupos vulneráveis (SÃO PAULO,
2016a, p. 16-17).

Além do PEE, outro plano que é instituído por lei é o PPA, instituído pelo Decreto nº
2.829/1998, conforme relatado no item 1.2. O Estado de SP, por meio da Lei nº 16.082/2015,
instituiu o PPA para o quadriênio 2016-2019, o objetivo estratégico nº 4 trata do tema
“Sociedade segura, com menos violência e criminalidade” e inclui como objetivo a “Gestão
da Reintegração Social da População Penal, Egressos e seus Familiares, com iniciativas para
reintegração social dos custodiado e dos egressos, como a oferta de ensino fundamental, de
cursos de qualificação profissional”, entre outras (SÃO PAULO, 2015a)39.
Em decorrência da Resolução nº 2/2010, sobrevieram dois decretos estaduais. O
decreto nº 56.800, de 2 de março de 2011, instituiu o “Grupo de Trabalho para desenvolver
estudos e propor políticas e ações voltadas para a educação no Sistema Prisional do Estado de
São Paulo” para, no prazo de 30 dias, propor políticas para a educação nos estabelecimentos
penais do estado (SÃO PAULO, 2011b, art. 1º, caput). Esse Grupo deveria ser formado por
representantes da Casa Civil, da Secretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e da Secretaria da Educação (SÃO
PAULO, 2011b, art. 2º, incisos I, II, III e IV).
Diante das conclusões do Grupo de Trabalho, em 17 de agosto de 2011, a ALESP
aprovou o Decreto Estadual nº 57.238, que constituiu o Plano Estadual de Educação nas
Prisões de SP (PEEP-SP) - plano de ação para melhoria na oferta de educação nas unidades
prisionais (PEEP), cuja finalidade é “oferecer ensino fundamental, médio, profissionalizante e
superior aos presos nos estabelecimentos penais” (SÃO PAULO, 2011a, art. 1º, caput). O
PEEP tem sido implementado em parceria com as Secretarias da Administração Penitenciária,
da Educação e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SÃO PAULO, 2011a,
art. 2º, caput). O PEEP é uma recomendação a todos os estados e Distrito Federal, pois não
está previsto como obrigatoriedade na legislação nacional. Dessa forma, serve mais como um
parâmetro de organização dos próprios Estados e como um diagnóstico de como ocorre a
educação prisional na respectiva unidade federativa.

englobados, que deveria se ter aprovado, a ALESP deveria ter aprovado, óbvio, estratégias específicas pra cada
uma dessas populações, mas o que ficou mesmo foi só essa, tá? E isso também está no PNE assim”.
39
Seguindo a linha de várias outras legislações, como a LEP, o PPA de São Paulo também considerou a
educação como forma de reintegração do privado de liberdade, evidenciando uma forma do governo
“justificar” o encarceramento.
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São Paulo elaborou uma segunda versão do PEEP-SP visando políticas educacionais
aos privados de liberdade durante o biênio 2015-2016, a vigência do Plano encerraria em
dezembro de 2016. Esse documento separa a assistência educacional em educação formal e
educação não formal. Apesar da educação formal englobar também a graduação e pós
graduação, a grande maioria das UPs do estado de SP possui presos apenas no ensino
fundamental e médio. A educação não formal realizada no estado consiste em: atividades
extracurriculares, como Clube de Leitura, aulas de música e de cordas, aulas de teatro,
palestras, cultos; cursos profissionalizantes, como de pedreiro, pintor, azulejista, encanador,
confeiteiro, padeiro, pizzaiolo; e cursos profissionalizantes do Programa Educação para o
Trabalho e Cidadania (PET), desenvolvido pela FUNAP.
No estado de SP, o PEEP é organizado em sete eixos, cada um com suas respectivas
metas: i) Educação Formal - meta de ampliação da matrícula de educação formal; ii) Educação
Não Formal - metas de ampliação de oferta de educação não formal e ampliação de oferta de
qualificação profissional; iii) Formação e valorização dos profissionais - meta de realização de
cursos, encontros, seminários e palestras para a formação inicial e continuada dos servidores da
SEE-SP, SAP e FUNAP envolvidos; iv) Participação social das ações (parcerias e
monitoramento) - meta de ampliar o número de parcerias nas diversas esferas governamentais
com a sociedade civil; v) Ampliação no número de inscritos nos exames de qualificação - meta
de aumentar a quantidade de inscritos nos exames de certificação; vi) Ampliação no número de
bibliotecas e de espaços de leitura - meta de renovação e aquisição de acervo para as Salas de
Leituras e Bibliotecas existentes nas UPs; vii) Melhoria na qualidade da oferta de educação meta de elaboração de proposta pedagógica para cada escola vinculadora participante no
Programa de Educação nas Prisões, com base em documento orientador da SEE-SP (SÃO
PAULO, 2015b).
A Resolução SE nº 64, de 13 de junho de 2012, dispôs sobre a regularização da vida
escolar de jovens e adultos em estabelecimentos penais e instituiu a Coordenadoria de Gestão
da Educação Básica (CGEB) para subsidiar a regularização da vida escolar e as unidades
escolares vinculadoras (SÃO PAULO, 2012, art. 1º). Ademais, responsabilizou a unidade
escolar, vinculadora das classes de alunos dos estabelecimentos penais, para o
acompanhamento, avaliação e regularização dos atos escolares praticados e expedição de
certificado de conclusão de cursos ou estudos (SÃO PAULO, 2012, art. 3º, caput).
A Resolução Conjunta SE/SAP nº 01, de 16 de janeiro de 2013, definiu que o PEEP-SP
seria implementado pela SEE-SP, em parceria com a SAP (SÃO PAULO, 2013, art. 2º). Além
disso, determinou a oferta a partir do ano corrente na época do oferecimento da educação
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básica aos privados de liberdade em “ambientes disponibilizados pela Secretaria da
Administração Penitenciária, caracterizados como classes vinculadas a unidades escolares
estaduais” (SÃO PAULO, 2013a, art. 1º, caput). Essa Resolução não está mais vigente, pois foi
substituída pela Resolução Conjunta SE-SAP nº 2, de 30 de dezembro de 2016, que trata sobre
a oferta da educação básica a jovens e adultos em situação de privação de liberdade no Sistema
Prisional do estado de SP. A atual Resolução nº 2/2016 atribui as incumbências que cabem a
SAP e a SEE-SP, bem como às Diretorias de Ensino (DEs) e Unidades Escolares Vinculadoras,
vinculadas à SEE (SÃO PAULO, 2016c).
Durante o período de 2014 até início de 2017, a SEE-SP, SAP e FUNAP seguiam as
diretrizes estabelecidas no 1º Termo de Cooperação Técnica para verificar o alcance da
responsabilidade de cada um dos partícipes e órgãos regionais e locais. Desde março de 2017,
com vigência de três anos, a SEE, SAP e FUNAP seguirão o novo Termo de Cooperação
Técnica SEE-SAP-FUNAP, voltado à oferta de EJA no sistema prisional do estado e
orientação sobre as responsabilidades compartilhadas à luz da legislação vigente. Uma
pequena diferença em relação ao termo anterior é a consideração dos estabelecimentos penais
e unidades psiquiátricas como UPs, ou seja, hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico
localizados em Taubaté e Franco da Rocha (NOVO TERMO, 2017).
O presente Termo de Cooperação tem por objeto o detalhamento das
responsabilidades institucionais na oferta de educação básica, na modalidade EJA, pela SEESP com apoio da SAP e da FUNAP, para jovens e adultos em situação de privação de
liberdade nos estabelecimentos penais e unidades psiquiátricas do estado de SP (NOVO
TERMO, 2017). Essas responsabilidades serão melhores apresentadas no capítulo 3.2.
Para o atendimento da educação básica aos custodiados, a SEE-SP e a SAP atuam em
um sistema de vinculação, pois trata-se de uma classe que funciona dentro da unidade penal
que fica vinculada a uma escola estadual em geral mais próxima do estabelecimento penal em
questão. As responsabilidades são compartilhadas, porque há na SEE uma rede de ensino que
envolve o órgão central, órgãos regionais (DEs, unidades escolares das regiões e localidades)
e a SAP – que, por sua vez, também tem regionais, logo também possui o apoio dos diretores
regionais (SÃO PAULO, 2016b).
Desde o advento da Resolução nº 2/2010 – cujos objetivos foram, de fato,
implementados a partir de 2012 pela SEE-SP e SAP – até a presente data, a oferta da educação
formal (educação básica – ensino fundamental e médio), na modalidade EJA privados de
liberdade, se mantém como atribuição da SEE-SP e da SAP, restando à FUNAP a oferta da
educação não formal.
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Portanto, ocorreu uma modificação na formulação da oferta da educação básica na
modalidade EJA, que se mantinha constante no tocante ao órgão responsável desde 1979 até
2012, com alterações ao longo do tempo em seus projetos internos. Durante quase 30 anos, a
FUNAP, por meio de parcerias e acordos com outras instituições, foi responsável pela
educação escolar àqueles em situação de privação de liberdade. É importante compreender os
motivos que levaram à modificação disposta por essa resolução. Para isso, Felipe Athayde, exgerente e superintendente da FUNAP, entre os anos de 2004 e 2012, descreve os processos de
tomada de decisão que levaram à transição FUNAP – SAP – SEE-SP e os marcos normativos
na educação nas prisões que influenciaram os diferentes agentes e estruturas de controle da
Administração Penitenciária de SP. O fato de ter atuado na FUNAP permitiu ter contato direto
nas estruturas de gestão desse sistema durante a transição da competência educacional prisional
para a SEE-SP (MELO, 2014, p. 180). A transição da assistência educacional paulista foi
marcada por regras de convívio informais:

É esse sistema permanente de negociações não oficiais, bem como a estrutura
hierárquica de controle e determinação, que permite a compreensão sobre a falta de
mobilização dos operadores do sistema prisional diante da tomada de decisões
pessoais impostas pelo alto escalão da administração penitenciária, em direta
oposição à agenda de participação que fora anteriormente desenvolvida. (MELO,
2014, p. 193-194).

Para Melo (2014), devido a questões cotidianas externas ao interesse público, o
Secretário da época não cumpriu com os projetos anteriores para o PEEP-SP, retirando por
meio de decreto a assistência educacional da FUNAP e restringindo a educação formal apenas
à SAP. Já para o entrevistado Nicolas40, a EJA precisava ser realizada pela instituição que
possui a competência educacional: a SEE-SP.
Atualmente a oferta da educação básica - ensino fundamental e médio, na modalidade
EJA privados de liberdade, mantém-se como atribuição da SEE-SP e da SAP, restando à
FUNAP a oferta da educação não formal. Não há nas legislações, planos ou resoluções
regulamentação expressa sobre graduação e pós-graduação aos custodiados.

1.4.1. Cenário atual – SP

40

A análise das entrevistas do estudo de campo em SP será feita no capítulo 3.2. Esse entrevistado possui nível
médio de gerência.
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O estado de SP tem a maior população carcerária do Brasil e muitas UPs, o que
ocasiona uma complexidade de antemão. Dos cerca de 620 mil presos no país, 220 mil estão
no estado de SP, 75,08% têm até o ensino fundamental incompleto e cerca de 11% estudam
na prisão (EJA, 2016).
Apesar da modalidade EJA ser escolhida por adesão do aluno, é importante para a
SEE-SP e para a SAP compreenderem a demanda em potencial, uma vez que mais de 75%
desses internos possuem o ensino fundamental incompleto – ao passo que no estado apenas
10% dessas pessoas que têm direito à educação estão matriculadas (EJA, 2016). Esses dados
são de um Relatório Público do Ministério Público da Justiça do Brasil de 2016 (apud EJA,
2016), que aponta indicadores com algumas especificidades, como ser majoritariamente
pessoas jovens (que ainda estão vivenciando processos de socialização), negras e que não
possuem o ensino médio completo:
Tabela 5 – Faixa etária, etnia e escolaridade do Brasil e do sistema prisional brasileiro
Indicador
Brasil (%)
Sistema Prisional (%)
18 – 29 anos
18,9
55,07
Negros (pretos e pardos)
53,6
61,6
Ensino médio
32,0
9,54
Fonte: Tabela elaborada com base nos dados do Infopen (BRASIL, 2014a).

É possível afirmar que 61,6% de negros no sistema prisional é um indicador
preocupante, porém conforme afirma a SEE-SP (EJA, 2016), ao mesmo tempo funciona para
serem pensadas alternativas de como lidar com essa questão em sala de aula. Um exemplo é a
Lei nº 10.639 de 2003, que estabelece a inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática sobre a “História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, 2003).
Segundo a SEE-SP, o baixo número de custodiados que possuem o ensino médio
completo indica uma demanda a ser alcançada pela educação nas prisões (EJA, 2016). Em
2015, de janeiro a junho, a quantidade de matrículas mensais – considerando todos os
segmentos da educação básica na modalidade EJA (iniciais e finais do ensino fundamental, e
ensino médio) – foi em torno de 14 mil, conforme depreende-se da tabela abaixo. A maior
parte dos internos está matriculada nos anos finais e no ensino médio. Segundo Carolina
Bessa, do Núcleo de Inclusão da CGEB da SEE-SP, a Secretaria compreende a existência de
uma demanda em um futuro próximo de mais vagas para o ensino médio (EJA, 2016).
Em 2016, pela primeira vez, desde que a SEE-SP foi nomeada como a responsável
direta pela oferta de EJA nas prisões de SP, o sistema prisional do estado obteve 16.000
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matrículas mensais. Para Carolina Bessa, esse aumento e o crescimento entre os meses de
fevereiro e maio representa um grande êxito que tem a ver com o esforço coletivo das
diretorias, das escolas, dos professores e da Secretaria em divulgar cada vez mais essa política
educacional. Isso se dá também pela parceria com a SAP, que disponibiliza o espaço físico,
que é um grande obstáculo para essa oferta ser implementada cada vez com mais qualidade e
universalidade (EJA, 2016).
Tabela 6 – Quantidade de matrículas da EJA nas prisões paulistas em 2015
Mês/2015
Quantidade de matrículas – EJA nas prisões no estado de São Paulo
Tipo de ensino
EF – AI
EF - AF
EM
Total
Janeiro
2.364
5.510
4.420
12.294
Fevereiro
2.932
6.893
5.305
15.130
Março
3.000
6.915
5.342
15.257
Abril
2.979
6.788
5.199
14.966
Maio
2.943
6.711
5.072
14.726
Junho
2.764
6.314
4.806
13.884
Fonte: Sistema do Cadastro de Alunos, CIMA/SEE (EJA, 2016).

A educação nas prisões de SP possui 85 escolas vinculadoras está presente em 53 DEs
(EJA, 2016), e não nas 91 por conta da localização das UPs que são descentralizadas. Conta
com 982 professores (categoria “F”/ “O”)41 com aulas atribuídas por perfil e área de
conhecimento e possui cerca de 840 classes vinculadas entre diferentes tipos de unidades
penais, distribuídas em 135 estabelecimentos penais (EJA, 2016).
Tabela 7 – Quantidade de matrículas da EJA nas prisões paulistas de 2016
Mês/2016
Quantidade de matrículas – EJA nas prisões no Estado de São Paulo
Tipo de Ensino
EF – AI
EF - AF
EM
Total
Janeiro
2.223
5.732
4.882
12.837
Fevereiro
2.869
7.4170
5.966
16.219
Março
3.005
7.489
5.880
16.374
Abril
3.044
7.596
6.016
16.656
Maio
2.818
7.093
5.647
15.558
Junho
2.300
6.102
5.163
13.565
Fonte: Sistema do Cadastro de Alunos, CIMA/SEE (EJA, 2016).

Conforme informado em item anterior, o estado possui cinco coordenadorias
responsáveis pelos estabelecimentos penais. No presente trabalho, será tratado especificamente
da COREMETRO por ser a coordenadoria correspondente a P1 de Franco da Rocha, objeto de
41

Categoria “O” são docentes contratados por período temporário após a publicação da Lei Complementar n.
1.093/2009. Categoria “F” são os professores estáveis com aulas atribuídas em quantidade inferior ao
permitido – não ultrapassando 8 horas diárias – e compulsoriamente e/ou com horas de permanência que
tinham aulas atribuídas na data da Lei Complementar n. 1.010/2007 (APROESP, [2018?])
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estudo de caso. A COREMETRO possui 28 UPs localizadas na Região Metropolitana de SP e
na Capital, conforme quadro a seguir:
Tabela 8 – Unidades prisionais da COREMETRO
Localidade
São Paulo

Quantidade
2 Penitenciárias
7 C. D. Ps
2 C. P. Ps
Guarulhos
2 Penitenciárias
2 C. D. Ps
Franco da Rocha
3 Penitenciárias
1 C. D. P.
1 C. P. P.
Osasco
2 C. D. Os
Itapecerica da Serra
1 C. D. P.
Mauá
1 C. D. P.
Diadema
1 C. D. P.
Santo André
1 C. D. P.
São Bernardo do Campo 1 C. D. P.
Fonte: SÃO PAULO, 2015b, p. 14.

Tipo de unidade
Regime fechado – 1 masculina e 2 femininas
Regime provisório masculino
Regime semiaberto feminino
Regime fechado masculino
Regime provisório masculino
Regime fechado masculino
Regime provisório feminino
Regime semiaberto masculino
Regime provisório masculino
Regime provisório masculino
Regime provisório masculino
Regime provisório masculino
Regime provisório masculino
Regime provisório masculino

No total, a COREMETRO é responsável por: oito penitenciárias – seis masculinas e
duas femininas; 16 Centros de Detenção Provisória (CDPs) Masculino e um CDP Feminino;
três Centros de Progressão Penitenciária – um masculino e 2 femininos. Dos 17 CDPs, apenas
nove possuem espaços para o desenvolvimento de atividades educacionais. Todas as
Penitenciárias e os Centros de Progressão Penitenciária possuem vagas destinadas à educação,
seja formal ou informal, de acordo com a disponibilidade de espaço em suas estruturas (SÃO
PAULO, 2015b, p. 15).
A P1 de Franco da Rocha foi inaugurada em 1º de setembro de 1998 e está localizada
na cidade de Franco da Rocha, Rodovia Edgar Máximo Zambotto, na altura do quilômetro 44,5
- Serra dos Cristais. Em uma área construída de 6.017,05 m², possui capacidade prisional para
914 presidiários em regime fechado, e possui um anexo para o regime semiaberto com
capacidade para 108 pessoas (SÃO PAULO, 2017a). No entanto, sua população carcerária de
regime fechado e semiaberto, segundo dados da SAP, corresponde, respectivamente, a 1.812 e
294 (SÃO PAULO, 2017a)42. Conforme observado em trabalho de campo, há presos
provisórios alocados nessa penitenciária.
No que tange a educação formal, ela é ofertada em parceria com a SEE-SP por
professores da rede pública de ensino. A quantidade de alunos por nível de ensino e de salas
de aula está disposta na tabela a seguir:
42

A quantidade de presos varia de acordo com a data do senso, devido à grande rotatividade.

62

Tabela 9 – Plano Estadual de Educação nas Prisões – SP 2015-2016

Unidade prisional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

CDP Belém I
CDP Belém II
CDP de Diadema
CDP II de Pinheiros
CDP III de Pinheiros
CDP Butantan
CDP Franco da Rocha
CPP S. M. Paulista
P. Franco da Rocha I
P. Franco da Rocha II
P. Franco da Rocha III
P. Guarulhos I
P. Guarulhos II
P. Parelheiros
P. F. Capital
P. F. Sant’Ana
CDP Maua
CDP Franco da Rocha
TOTAL
Fonte: (SÃO PAULO, 2015b, p. 16)

População
carcerária
2.525
2.868
1.571
1.493
1.658
990
2.061
137
2.032
1.816
1.422
2.617
2.327
1.546
699
2.403
1.461
1,237
29.627

Quantidade de salas
de aula na U. P.
2
2
2
1
1
3
3
1
8
3
1
5
4
6
5
5
2
2
56

Alunos ensino
fundamental
9
7
40
37
16
28
18
11
67
75
19
139
171
44
28
40
15
18
782

Alunos
ensino
médio
3
5
16
0
0
6
15
0
23
55
0
46
0
35
13
30
0
0
247

Dentro da COREMETRO, a P1 de Franco da Rocha é a que mais possui salas de aula,
com alunos tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, totalizando 86 alunos na
educação básica em uma população carcerária de 2.032 internos (SÃO PAULO, 2015b, p.
16).
Na COREMETRO, a educação não formal é composta por cursos profissionalizantes,
atividades extracurriculares e cursos livres: Clube de Leitura, realizado pela Companhia das
Letras em parceria com a FUNAP, aulas de música, cordas, yoga, dança do ventre e teatro,
Encontro das Nações – Promovendo Convivência Pacífica Entre Diversas Culturas, Programa
de Educação para o Trabalho e Cidadania (PET) e cursos profissionalizantes do SENAI. Esses
cursos são realizados em parcerias com o Sistema S43, Centro Paula Souza e com o PET,
realizado pela FUNAP. Grande parte deles é efetuado com recursos do PRONATEC, sendo a
FUNAP e a Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania os órgãos encarregados de
realizar a articulação do programa federal no nível estadual (SÃO PAULO, 2015b, p. 16-17).
Conforme se observa na tabela 10, na COREMETRO, as unidades penais que possuem
cursos PET-FUNAP não possuem os demais cursos profissionalizantes e vice-versa. Segundo
43

O Sistema S é composto por 9 instituições: SENAR, SENAC, SESC, Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (SESCOOP), SENAI, SESI, Serviço Social de Transporte (SEST), Serviço Nacional de
Aprendizagem em Transportes (SENAT) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE).
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dados do PEEP (SÃO PAULO, 2015, p. 17), a P1 de Franco da Rocha possui apenas cursos
PET, não incluído os demais cursos extracurriculares e profissionalizantes, porém conforme
será observado em capítulo 3.2.1.2, esse dado não corresponde ao verificado em trabalho de
campo, indicando um problema na averiguação da quantidade de cursos realizados na
educação não formal.
As salas de leitura das UPs são mantidas por uma equipe de monitores presos que
cuida dos empréstimos de livros, manutenção e controle do acervo. Essas salas foram criadas
a partir de ações realizadas pela FUNAP e por doações em geral, e estão disponíveis para
todos os custodiados – estudantes e não estudantes (SÃO PAULO, 2015b, p. 18). O P1 de
Franco da Rocha possui 3.000 livros, com uma média de 210 empréstimos por mês, conforme
informado na tabela 11.
Tabela 10 – Atendimento da educação não formal do sistema prisional paulista
Unidade prisional
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CDP Belém I
CDP Belém II
CDP de Diadema
CDP II de Pinheiros
CDP III de Pinheiros
CDP de Santo André
CDP Butantan
CDP Franco da Rocha
CPP S. M. Paulista
P. Franco da Rocha I
P. Franco da Rocha II
P. Franco da Rocha III
P. Guarulhos I
P. Guarulhos II
P. Parelheiros
P. F. Capital
P. F. Sant’Ana
CDP Maua
CDP Franco da Rocha
TOTAL
Fonte: SÃO PAULO, 2015, p. 17

População
carcerária
2.525
2.868
1.571
1.493
1.658
1735
990
2.061
137
2.032
1.816
1.422
2.617
2.327
1.546
699
2.403
1.461
1,237
31.362

Cursos
extracurriculares
20
0
44
0
0
0
135
88
33
0
11
0
12
0
0
20
92
0
0
455

Cursos
profissionalizantes
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
166
32
0
44
0
36
0
313

(continua)
Cursos PETFUNAP
0
28
20
0
0
0
16
11
0
26
145
24
0
0
26
0
14
0
5
315

Tabela 11 – Acervo e empréstimos das salas de leitura do sistema prisional paulista
(continua)
Unidade prisional
1
2
3
4
5
6
7

CDP Belém I
CDP Belém II
CDP de Diadema
CDP Guarulhos II
CDP Itapecerica da Serra
CDP Mauá
CDP Osasco I

Quantidade
de livros
6.038
2.467
1.500
980
2.545
1.406
1.350

Quantidade de livros
emprestados por mês
7
39
300
0
348
90
69
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Tabela 11 – Acervo e empréstimos das salas de leitura do sistema prisional paulista
(conclusão)
Unidade prisional
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CDP Osasco II
CDP Pinheiros I
CDP Pinheiros II
CDP Pinheiros III
CDP Santo André
CDP São Bernardo do Campo
CDP Vila Independência
CDPF Franco da Rocha
CPP Feminino de Butantan
CPP Franco da Rocha
CPP São Miguel Paulista
P Franco da Rocha I
P Franco da Rocha II
P Franco da Rocha III
P Guarulhos I
P Guarulhos II
P Parelheiros
P.F. Capital
P.F. Sant’Ana
TOTAL
Fonte: SÃO PAULO, 2015b, p. 18

Quantidade
de livros
2.000
1.000
9.300
3.680
3.630
3.137
2.400
1.727
6.919
4.257
7.002
3.000
8.029
450
8.500
3.148
4.436
10.090
4.768
103.759

Quantidade de livros
emprestados por mês
0
66
1.237
1.380
360
326
0
218
397
216
35
210
151
120
496
316
77
530
478
7.466

Conforme observado, a educação formal e não formal são realizadas nos
estabelecimentos penais da COREMETRO, “todavia, dificuldades existem, e em sua grande
maioria estão relacionadas à arquitetura e à infraestrutura das Unidades Prisionais” (SÃO
PAULO, 2015b, p. 15).
Segundo o PEEP-SP, elaborado pela SEE-SP em parceria com a SAP-SP, o maior
problema enfrentado pela educação nos estabelecimentos da COREMETRO é a prioridade em
relação ao trabalho, devido à remuneração recebida pelos presos (SÃO PAULO, 2015b, p.
15). Esse aspecto será verificado em pesquisa de campo, uma vez que uma das grandes
questões relatadas nas entrevistas foi a falta de espaço destinado à educação dentro dos
estabelecimentos e as questões de segurança próprias da complexidade do sistema
penitenciário.
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CAPÍTULO 2 – A IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM CONTEXTO
PRISIONAL44

Este capítulo tratará primeiramente dos autores clássicos da burocracia: Max Weber
(1993) e Widrow Wilson (2005), os quais iniciaram a teoria burocrática. Em seguida, discutirá
os autores posteriores Crozier (1963), Aberbach, Putnam, Rockman (1981) e Lindblom
(1981), os quais foram identificados por possuírem uma visão de burocracia próxima à
administração pública brasileira, motivo pelo qual serão utilizados como teoria fundamental
para essa tese.
Posteriormente, relatará sobre a diferenciação dos conceitos de burocratas de rua,
médio e alto escalão, escolhida na presente tese para verificar o alcance de cada um deles para
a implementação da educação em contexto prisional. Em cada estado os burocratas de médio
e alto escalão45 e os burocratas de nível de rua46 são os responsáveis pela implementação na
esfera local – na penitenciária estadual na qual estão alocados - das políticas de assistência
educacional.
Por fim, será exposta a intersecção entre a burocracia e o processo de formulação e
implementação – aspecto fundamental do presente trabalho - das políticas públicas no Brasil,
focando na educação em contexto prisional.
Por se tratar de capítulo teórico baseado na literatura de burocracia, utilizaremos a
nomenclatura burocrata, burocrata de nível de rua, burocrata de nível médio (BME) e de alto
escalão, conforme será conceituado no decorrer do capítulo. Como as entrevistas são
sigilosas, para o leitor ter conhecimento de qual é a relação do profissional com o custodiado,
essa literatura o auxilia, uma vez que diferencia os atores conforme seu nível de atuação: de
gestão com grande influência política (Burocrata de alto escalão); médio com trabalho de
gestão (Burocrata de nível médio); ou operacional, com contato direto com o receptor da
política pública, no caso o preso (Burocrata de nível de rua).
2.1. BUROCRACIA – CONCEITOS
44

Este capítulo foi feito com base no trabalho “Os burocratas na implementação da assistência educacional
prisional” (PINTO, 2017), apresentado em XIV Congresso Internacional de Direitos Humanos da Universidade
Católica Dom Bosco, de autoria da presente autora.
45
Burocratas de Médio Escalão são os atores que realizam função de direção intermediária e gestão - como
gerentes, diretores, coordenadores ou supervisores – em burocracias privadas e públicas (LOTTA, PIRES e
OLIVEIRA, 2015).
46
Burocratas de Nível de Rua (Street-level-bureaucracy) são os atores que estão em contato direto com os
usuários dos serviços públicos (LIPSKY, 1980), como professores, policiais e agentes penitenciários de
segurança e custódia.
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O Estado Nacional exigiu de certa maneira que fosse construída a autoridade à medida
que desenvolveu a ideia de “público”. A utilização do termo “burocracia” data do século
XVIII, interpretada na época com conotação negativa: caracterizava-se por aspectos de poder
dos funcionários de uma administração estatal, aos quais eram atribuídas funções
especializadas sob uma monarquia absoluta.
Outro fator que desenvolveu a administração pública foi o processo de racionalização
ou seja, transformações organizacionais, como a reforma nas igrejas. A partir da 2ª metade do
século XIX fica evidente a necessidade de construir burocracias como instrumentos de
administração pública, ocasionando as reformas gerais nos países entre 1850 e 1853. Portanto,
o fenômeno da burocracia é político, econômico e organizacional.
Max Weber (1993) e Widrow Wilson (2005) são considerados os pais fundadores do
conceito de burocracia. Em 1887, Wilson – precursor da ciência política americana e ex
presidente dos Estados Unidos – escreveu o livro “O estudo da administração”, como reação
ao Pendlecton Act – ato do senador de Ohio contrário ao fim da escravidão - e ao sistema de
patronagem – distribuição de cargos - para ganhar a eleição do país. Nesse texto ele sugere
que as atividades dos órgãos públicos fossem orientadas por princípios estáveis da gestão
administrativa semelhantes aos praticados no mundo dos negócios.
Dessa forma, Wilson (2005) buscou um modelo teórico de separação entre políticos e
burocratas, considerando essa divisão fundamental para evitar o patrimonialismo47 - o Brasil,
país analisado nesta dissertação, possui raízes históricas do patrimonialismo, herdadas de
Portugal, e intensificadas durante a República Velha (1889-1930) pelo coronelismo48
(FERNANDES, [201-?]) - e a patronagem49. Para isso, propôs um Estado lastreado pelo
modelo representativo e sua profissionalização por meio da especialização. Os políticos
definem e criam as políticas públicas, possuem a legitimidade do fim, realizam a triagem
democrática e produzem formas de guiar a sociedade. Já os burocratas implementam as
políticas, buscam os meios adequados para fazer aquilo definido pelos políticos e não
produzem formas de guiar a sociedade.
Max Weber, sociólogo alemão, escreveu em 1917 o livro “Parlamento e Governo na
Alemanha reordenada: crítica política do funcionalismo e da natureza dos partidos” para
47

Ocorre quando as esferas pública e privada se confundem, ou seja, sua principal característica é a não distinção
na administração do que é público e privado.
48
O “coronel” representava o líder paternalista que ao assumir o cargo de governador ou prefeito convertia o seu
domínio político como extensão de sua fazenda ou casa (FERNANDES, [201-?].
49
Relação de “patrão” e “empregado” que ocorre na política por meio da qual se possibilita o acesso a bens,
recursos, serviços e posições sociais os quais não poderiam ser obtidos sem esse vínculo pessoal. Constitui
uma relação assimétrica entre pessoas com poder e riqueza diferentes na qual são desrespeitadas as leis que
regem a política.
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buscar compreender as peculiaridades e desafios do ocidente moderno. Para isso, analisou a
relação entre valores, ação humana e instituições. Burocracia é vista pelo autor como uma
singularidade do mundo moderno, como a forma dominante da administração moderna. A
burocracia desperta um conjunto de anseios e valores de mérito, racionalidade e
impessoalidade.
O autor considera que a burocracia se origina do processo de racionalização por meio
do qual as pessoas são capazes de atingir fins por meios definidos. “Administração
burocrática significa fundamentalmente o exercício do controle baseado no conhecimento
(competência técnica). Este aspecto é o que a faz especificamente racional” (Weber, 1993).
Por isso, é preciso encontrar uma justificativa racional para o poder. A dominação racional
legal se expressa pelo império da lei que apenas se realiza com a estrutura do Estado. O poder
da burocracia não é somente o resultado da racionalização, ele também deriva da natureza
política do povo. Portanto, para Weber (1993), burocracia pública é fruto do processo de
racionalização e seus efeitos na organização, da dominação racional-legal e do processo de
democratização e que as ordens da sociedade constituem relação de mando e domínio.
O modelo proposto pelo autor seria essencial para garantir desempenho e
democratização para o mundo moderno. Weber (1993) centra seu estudo na relação entre
estrutura, agência, regras institucionais e comportamento; enquanto o aspecto principal do
modelo proposto por Wilson (2005) é que a política não deve influenciar os meios, é preciso
haver uma diferenciação entre política e administração.
De acordo com Wilson (2005), há duas formas de controle burocrático: a seleção
técnica dos melhores burocratas e o desenvolvimento da ciência da administração e as
eleições como meio para que os cidadãos referendem ou não as ações governamentais, com
impacto sobre a maneira como os burocratas implementam as políticas. Weber (1993)
compartilha das duas formas de controle burocrático propostas por Wilson (2005) e
acrescenta mais uma maneira: a criação de mecanismos de controles parlamentares da
burocracia, por meio da instituição de fiscalização ao longo do mandato. Isso é necessário
porque, para Weber (1993), a burocracia nunca será completamente neutra e seus objetivos
podem ganhar autonomia perante as decisões políticas.
Weber (1993) caracteriza a burocracia pública. No modelo essencial para garantir
desempenho e democratização no mundo moderno, as características da burocracia pública
devem ser: neutralidade e impessoalidade; meritocracia (especializado), profissionalismo e
continuidade; administração regida por normas e procedimentos; obediência e hierarquia bem
definidas.
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Para Wilson (2005) a relação da política e da burocracia é de complementariedade,
precisa haver um controle profissional da burocracia. Já para Weber (1993) a relação é de
complementariedade e conflito. O controle dos burocratas é feito pelos políticos. Porém, há
disputa de poder entre políticos e burocratas.
Além disso, para Weber (1993) os políticos têm processos de controles (partidos e
parlamento) sobre a burocracia. Enquanto a política produz formas de guiar a sociedade, a
burocracia não o faz. Ele teme a interferência de militares, juízes e advogados, por isso é
importante que burocratas não produzam líderes. Dessa forma, há uma visão a respeito das
necessidades e dos perigos da vida moderna, motivo pelo qual a burocracia precisa de
controles mútuos e é preciso criar mecanismos de separação que convivam com mecanismos
de controle.
Os estudos desses autores foram importantes para o desenvolvimento das teorias sobre
a burocracia, inclusive as contemporâneas, porém eles não continuam atuais. A tipificação da
burocracia descrita por Weber (1993) não é averiguada na análise de casos da administração
pública contemporânea, e, portanto, da educação em contexto prisional. Estudos de casos
empíricos feitos por Hall indicaram que as características burocráticas descritas por Weber
não possuem muita correlação. Udy Jr. demonstrou a mútua exclusão de aspectos racionais e
burocráticos em uma organização burocrática. Goudner ainda alega que Weber relata sobre a
norma, mas não considerou a intervenção de grupos de interesse nos jogos de poder para sua
formulação e implementação (OLIVEIRA; ABRUCIO, 2011).
Wilson (2005) trouxe importantes contribuições à concepção de democracia ao
demonstrar que a burocracia falha na padronização do comportamento dos burocratas às
regras estabelecidas. Concernente à necessidade de separação entre burocratas e políticos
proposta pelo autor, ela serve de alerta para controlar em parte as atuações destes na
contemporaneidade, porém verifica-se, sobretudo, uma relação híbrida entre políticos e
burocratas.
Portanto, apesar de fundamental para as políticas públicas, o modelo burocrático
clássico proposto pelos autores possui limites. Dentre as razões acima expostas, deve-se ser
cauteloso no maniqueísmo ao enxergar a burocracia como ator e o conflito como tipo ideal.
Ademais, a burocracia não significa produzir bom desempenho, mas dela se parte para o bom
desempenho. Não há burocracia, mas burocracias. Ademais, o modelo burocrático proposto
por Weber é um tipo ideal - ou seja, é um instrumento sociológico de análise para
compreensão da sociedade com o objetivo de conceber tipologia -; assim é natural que ele não
corresponda à realidade, pois há aspectos do dia a dia que interferem na concretização do tipo
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ideal burocrático. Por fim, como relata Weber (1993), burocracia é um tipo histórico,
caracterizado por certas circunstâncias históricas, portanto a grande diferença entre os autores
e entre eles e os contemporâneos se dá devido ao contexto histórico e recorte analítico. Diante
dessas considerações, o presente trabalho não se baseará nas concepções clássicas de
burocracia, apesar de terem sido fundamentais para a construção de teóricos como Crozier,
Aberback, Putnam, Rockam, Lindblom e Lipsky.
Michel Crozier (1963), sociólogo francês no período pós Segunda Guerra Mundial,
compôs a obra “O fenômeno burocrático” na qual incorporou aspectos de Robert Merton e
Philip Selznick sobre a crítica ao modelo burocrático e centrou sua análise sobre a burocracia
nas relações de poder: nas organizações há uma estrutura de jogos de poder formal e informal
- as organizações não são o que demonstram ser. O autor baseia seu estudo em duas pesquisas
realizadas na década de 50, integrando teoria e prática. Realiza uma ampla teoria da
burocracia com a descrição de suas particularidades e vícios, defendendo a ideia de que a
organização não poderia funcionar como máquina e a racionalidade deveria servir para
coordenar as atividades que compõem as organizações. Há questões fundamentais na
organização que não são definidas por normas e hierarquias, como a comunicação. As regras
não eliminam as assimetrias de poder, pois são diversas as formas de poder.
Aberback, Putnam e Rockman – respectivamente, professor de ciência política e
política pública na Universidade de Califórnia, professor de ciência política na Purdue
University e professor de políticas públicas em Harvard – publicaram em 1981 um estudo
comparado sobre burocratas e políticos na democracia ocidental (ABERBACH; PUTNAM;
ROCKMAN, 1981). A pesquisa foi centrada especificamente na Inglaterra, França,
Alemanha, Itália, Holanda, Suécia e Estados Unidos com a finalidade de verificar como a
burocracia participa nos processos de tomada de decisão da política. Eles constataram no
mundo contemporâneo a “burocratização da política e politização da burocracia”.
Consideravam a prevalência nas democracias ocidentais de formas híbridas de relacionamento
entre política e administração, e não mais a separação wilsoniana entre papeis dos políticos e
dos burocratas.
Essa concepção dialoga com a burocracia brasileira na implementação da assistência
educacional em contexto prisional, pois os burocratas brasileiros participam ativamente dos
processos decisórios do Poder Executivo e Legislativo (LOUREIRO; MARTES; OLIVIERI,
2010, p. 73-74). Os burocratas fornecem consideráveis contribuições nos vários campos do
conhecimento e em assuntos complexos da administração pública, apesar da priorização por
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procedimentos rotineiros e formais e das dimensões técnicas dos problemas (LOUREIRO;
MARTES; OLIVIERI, 2010, p. 73-74).
Isso é visto ao se analisar historicamente a trajetória da assistência educacional em
contexto prisional brasileira, conforme explanado no capítulo 1, pois houve participação dos
burocratas, por exemplo: na responsabilidade do MEC em assumir a educação aos privados de
liberdade apenas em 2004 por influência da SECAD; a atribuição da educação formal à SEESP e a não formal à FUNAP. Não obstante o reconhecimento da grande influência da sociedade
civil para o desenvolvimento da educação formal e da educação em contexto prisional,
conforme salientam Graciano (2010) e Ireland (2011), respectivamente.
Ademais, os burocratas fornecem consideráveis contribuições nos vários campos do
conhecimento e em assuntos complexos da administração pública, apesar da priorização por
procedimentos rotineiros e formais e das dimensões técnicas dos problemas (LOUREIRO;
MARTES; OLIVIERI, 2010, p. 73-74).
Nas democracias ocidentais, e, portanto, no Brasil, os políticos estão cada vez mais
fundamentando tecnicamente suas decisões e os burocratas reforçando seu papel nas decisões
políticas, orientando-se pelos sinais emitidos pelos políticos ou mesmo intermediando
interesses de clientelas específicas. Essa nova realidade obriga os estudiosos a analisar
criticamente os efeitos dessa intersecção dos papéis dos políticos e dos burocratas para o
funcionamento do governo e para a manutenção da ordem democrática (LOUREIRO;
MARTES; OLIVIERI, 2010).
Apesar de ter ocorrido um grande avanço no direito à assistência educacional do
condenado em pena privativa de liberdade nos âmbitos legislativo e federal brasileiros e em
acordos internacionais, a implementação das políticas governamentais pelos burocratas está em
desacordo com a real necessidade e situação do sistema carcerário. Salla (2007, p.88) reitera
essa ideia ao argumentar que:

Em geral, as ações governamentais são voltadas para os problemas mais emergentes,
e poucos são os esforços para a construção de políticas de médio e longo prazo que
previnam essas instabilidades. Muitas das questões presentes na crise crônica do
sistema penitenciário se reportam à necessidade de um aprimoramento da gestão
penitenciária, imprimindo a esse setor um padrão de racionalidade administrativa
compatível com a administração moderna, eficaz e eficiente em termos de missão
das instituições. (SALLA, 2007, p. 88).

Nesse sentido, há uma dissonância entre a formulação de leis e políticas em favor da
assistência educacional aos apenados com a execução dessas políticas pelos burocratas de nível
de rua, médio e alto escalão nas esferas estatal e federal. Arretche (2006) afirma que as
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relações do governo federal com estados e municípios e dos governos estaduais com seus
respectivos municípios são identificadas pela independência, pois estados e municípios são
entes federativos autônomos. Sob esse prisma, os direitos constitucionais da federação
autorizam aos governos locais o estabelecimento de suas próprias políticas sociais - aspecto
verificado na educação realizada em estabelecimentos penitenciários estaduais cuja
competência é do próprio estado em questão. Já para O’Toole (2010), o maior espinho nos
desafios de implementação está nos contextos interorganizacionais. No tocante à educação em
contexto prisional, é importante lembrar de sua complexidade uma vez que ela acontece em um
espaço de privação de liberdade com aumento significativo da população carcerária no cenário
brasileiro, impactando na segurança, número de vagas e espaços para educação.
Os autores Aberbach, Putnam e Rockman (1981) resgataram ainda a concepção
weberiana para destacar que a política contemporânea é moldada por duas tendências: pela
emergência da burocracia moderna e pela nova classe de políticos profissionais. Com isso, as
mudanças políticas e sociais levam ao enfrentamento pelo Estado das questões de eficiência
técnica e responsividade democrática, ou seja, tomar a responsabilidade para si, por meio de
um comportamento de respostas e soluções.
Ainda, é fundamental analisar os burocratas e políticos na função de policymakers50 da
assistência educacional em contexto prisional, e assim buscar compreender suas diferenças,
prioridades e formas de tomada de decisões (ABERBACH; PUTNAM; ROCKMAN, 1981).
Nesse sentido,

O ponto fundamental é compreender a natureza e o alcance do poder dos burocratas
na estrutura geral do Estado, em especial aquele advindo das funções precípuas do
Executivo, do Legislativo, da relação entre ambos e seus vínculos com os partidos e
os grupos de interesse. Em suma, entender a burocracia no Brasil como policymaker
é indissociável dos debates sobre a hipertrofia do Executivo em relação ao
Legislativo e da fraqueza da função governativa dos partidos políticos.
(LOUREIRO; MARTES; OLIVIERI, 2010, p. 107).

Portanto, é preciso ultrapassar questões meramente institucionais da atuação de
burocratas e políticos, verificando suas atribuições individuais (ABERBACH; PUTNAM;
ROCKMAN, 1981). Por isso, para estudarmos a implementação da educação em contexto
prisional brasileira, é fundamental compreender o hibridismo da relação político – burocrata.
Lindblom (1981), cientista político americano e um dos defensores da perspectiva
incremental da administração pública, também nos auxilia à compreensão da burocracia

50

Responsáveis pelas diretrizes políticas, formuladores de política.
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brasileira. Ele foi o autor que fez a ponte entre a gestão e as políticas públicas, buscando
compreender o sentido da ação em gestão e políticas públicas.
Para o autor, as demandas dos eleitores são fortemente vinculadas às ofertas das
políticas públicas e as decisões políticas geralmente vêm do aprendizado de políticas
anteriores. Portanto, as mudanças nas políticas públicas são tendencialmente incrementais –
não se parte do ponto zero – e por isso é importante verificar os caminhos percorridos.
(LINDBLOM, 1981). A burocracia brasileira atual é formada por políticas, sobretudo,
incrementais, e compreender seus processos de formulação e implementação é fundamental.
No processo decisório, segundo Lindblom (1981), a forma com que se faz a relação
entre políticos e burocratas é essencial. Tanto atores quanto instituições são importantes. A
gestão pública está no meio de um processo decisório em que há um amplo leque de atores
que interage entre si por meio de jogos de poder, realizado por meio dos interesses e decisões.
Por isso a necessidade de entender a decisão técnica da gestão pública ou da política da
burocracia como uma decisão em si política. Dessa forma, embora seja necessária a técnica e
as evidências para tomar decisões, estas são realizadas com discricionariedades51 pela
burocracia. Assim, a burocracia está envolvida no ambiente político e, portanto, toma
decisões políticas (LINDBLOM, 1981). Para este autor, as implementações das políticas
públicas são, geralmente, aprovadas pelo Poder Legislativo de maneira vaga e genérica,
exigindo a intervenção de burocratas para sua especificação e detalhamento, no qual agem
com discricionariedade.

Ou seja, o envolvimento dos burocratas com a tomada de decisão, visto por
Lindblom como inevitável no mundo contemporâneo e, em certo sentido, desejável,
ocorre porque aos governantes faltam tempo e proximidade aos assuntos
especializados que caracterizam a maioria das ações governamentais hoje em dia.
(LOUREIRO; MARTES; OLIVIERI, 2010, p. 107).

A partir das abordagens contemporâneas da burocracia, é possível analisar a relação
político-burocrata e a influência dos níveis burocratas no estudo do mecanismo da execução
penal estatal e da implementação da assistência educacional em contexto prisional.

2.2 BUROCRATAS DE NÍVEL DE RUA, MÉDIO E ALTO ESCALÃO

51

Discricionariedade é uma parcela de liberdade das quais os administradores possuem para agirem segundo o
que julgam mais conveniente e oportuno na situação em questão.
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O local ocupado pelos burocratas na estrutura hierárquica é relevante para a distinção
dos comportamentos desempenhados e da interação com o mundo extraburocrático, segundo
Oliveira e Abrucio (2011, p. 4). Por isso, a necessidade de identificar os três níveis da
burocracia de forma a compreender cada um dos alcances de sua atuação para as políticas
públicas.
A diferença das burocracias públicas se dá pelo nível hierárquico, e consequentemente
por suas relações com os políticos e as políticas públicas. Os burocratas de alto escalão
compreendem os Secretários de Estado e Coordenadores de Áreas e são aqueles que possuem
um contato direto com grupos de interesse e políticos eleitos; os de médio escalão são os
diretores de serviços e coordenadores de projetos específicos; burocratas do nível de rua são
os funcionários que lidam diretamente com o público atendido, implementando as políticas,
como professores, médicos e policiais (OLIVEIRA; ABRUCIO, 2011, p. 9; 19). Abaixo serão
tratados mais especificamente cada um dos conceitos dos níveis de burocracia e suas relações
com as políticas públicas.

2.2.1. Burocratas de nível de rua
Embora burocratas de nível de rua geralmente sejam vistos como trabalhadores do low
level (nível baixo), as ações da maioria desses trabalhadores constituem em grande parte os
serviços que o Estado provê aos cidadãos (LIPSKY, 1980).
A maioria dos cidadãos aproxima-se do governo não por meio do Congresso, mas por
meio dos burocratas de nível de rua, como professores e policiais. Sob o aspecto prisional,
com os presidiários isso ocorre por meio daqueles funcionários governamentais que convivem
no dia a dia, ou seja, pelos agentes penitenciários de segurança e custódia, assistentes sociais,
psicólogos das UPs52 e professores alocados para ministrar aulas nos estabelecimentos penais.
Cada encontro desse tipo representa uma instância da política entregue (policy delivery). As
ações desses trabalhadores são as vantagens e as sanções dos Programas governamentais ou
determinam o acesso aos direitos e benefícios do governo (LIPSKY, 1980).
Desse modo, trabalhadores de serviços públicos que interagem diretamente com os
cidadãos no curso de seus trabalhos e que têm a responsividade substantiva para executar seu
52

No MS, todos que trabalham na penitenciária são a princípio agentes penitenciários, porém há 3 categorias,
conforme descrito em capítulo 1.3.1 estabelecidas de acordo com a função na qual exercem, apesar de na
prática, conforme averiguado em estudo de campo, ser denominado agente penitenciário geralmente os de
segurança e custódia. Em SP, os ASPs são os denominados agentes penitenciários, já aqueles que ocupam
cargos administrativos são denominados oficiais penitenciários.
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trabalho são os burocratas de nível de rua. Eles experienciam analiticamente condições
semelhantes de trabalho (LIPSKY, 1980). É o caso dos agentes penitenciários que, apesar de
não estarem presos, vivem durante seu expediente de trabalho dentro de um presídio junto aos
presidiários.
Porém:
Os burocratas do nível da rua carecem de tempo, de informação e de outros recursos
necessários a uma apropriada tomada de decisão. Se a escassez desses recursos é
crucial em qualquer processo decisório, ela o é ainda mais nas burocracias em que os
atores têm de tomar decisões de pronto em situações imprevistas e/ou marcadas pela
ambiguidade, no calor do momento, sob a pressão direta e imediata do público e eles
têm de decidir o que fazer por si mesmos, sem a ajuda dos supervisores, dos guias de
procedimentos

ou

de

precedentes.

(OLIVEIRA,

2012,

p.

1556).

Como fornecedores dos benefícios públicos e mantenedores da ordem pública, os
burocratas de nível de rua são o foco da controvérsia política por duas razões gerais: os
debates sobre o objeto e foco dos serviços governamentais são essencialmente discussões
sobre objetivos e função dos serviços públicos; e eles exercem impacto considerável na vida
das pessoas – determinam o tratamento que presidiários receberão dos PEEs e PEEPs, por
exemplo. Assim, mediam aspectos dos relacionamentos constitucionais dos cidadãos com o
Estado, exercendo uma dimensão de cidadania (LIPSKY, 1980).
Para Lipsky (1980) os burocratas de nível de rua são constantemente demandados
pelos Destinatários dos Serviços para melhorar a efetividade e responsividade e por Grupos de
Cidadãos para melhorar a eficácia e a eficiência dos serviços governamentais. Portanto, eles
lidam diretamente com a pressão dos beneficiários de serviços públicos e também de grupos
sociais para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos (cidadãoseficiência, grupos-eficácia e efetividade). Isso é verificado na própria relação entre os agentes
penitenciários e presidiários, uma vez que aqueles precisam manter a ordem.
Os maiores gastos da Administração Pública são na provisão dos serviços exercidos
pelos trabalhadores em contato direto com o cidadão, com fundos alocados para o pagamento
de seus salários, representando a maior parte das pessoas empregadas pelo governo (LIPSKY,
1980). Isso se dá devido ao trabalho intensivo exercido por eles, O custo operacional das
agências na qual estão vinculados reflete a dependência pelos empregados assalariados. Sabese que falta transparência para auferir o custo do sistema carcerário brasileiro, mas ao
verificar, segundo dados do Infopen (BRASIL, 2014e), que o Brasil possui a 4ª maior
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população prisional do mundo, com aproximadamente 622 mil presos, observa-se a grande
alocação de custos para pagamento da remuneração dos assalariados públicos que trabalham
nos presídios.
A segurança pública, a saúde e a educação são áreas de responsabilidade
governamental ativa. Assim, aqueles que não são capazes de manter seus gastos por serviços
no setor privado, devem adquiri-los do governo. Portanto, as camadas mais pobres da
população têm mais contato com os burocratas de nível de rua, e, consequentemente, maior é
a influência destes sobre suas vidas. Isso acontece porque do ponto de vista estatal é mais fácil
e menos disruptivo promover empregos para esses burocratas do que reduzir as desigualdades.
O crescimento do serviço dos burocratas de nível de rua representa o alcance do estado
de bem-estar social presente em cada área da necessidade humana, auxiliando na diminuição
das desigualdades sociais. Com mais serviços sendo realizados por esses indivíduos, aumenta
a função do Estado, apropriando-se de novas responsabilidades, como educação, com
perspectivas mais focalizadas ou mais universalistas. O serviço do Estado ultrapassa as
barreiras entre responsabilidade pública e assuntos privados na medida em que aqueles que
não conseguem acessar os serviços do mercado privado utilizam os serviços públicos. Assim,
gerar maiores condições de igualdade social faz parte dos serviços realizados pelos burocratas
de nível de rua (LIPSKY, 1980).
Os serviços desse nível são intensivos, com contato direto com o cidadão e com
tomada de decisões, geralmente, imediatas. Lidam, portanto, com as reações das pessoas
frente às suas decisões, afetam diretamente a vida dos cidadãos, alterando a relação desses na
sociedade. Como o objeto do burocrata sempre muda – cada cidadão é diferente do outro –
também muda o resultado das decisões desse ator. Ademais, a maior parte dos gastos da
administração pública é dos serviços exercidos por burocratas de nível de rua, e por estarem
na linha de frente, são os alvos primários de protestos (LIPSKY, 1980).
A realidade do trabalho desses burocratas poderia ser mais distante do ideal
burocrático do destacamento impessoal das decisões tomadas. Do contrário, nas burocracias
de nível de rua, o objeto das decisões críticas – as pessoas – sempre muda como um resultado
das decisões.
Nesse sentido, os educadores devem exercer seu poder discricionário para analisar a
pedagogia em suas classes, o maior ou menor aprofundamento teórico para a educação de
jovens e adultos, além de buscar saber os interesses dos educandos - quem são, como
percebem a sua vida e quais necessidades de conhecimento e até sensibilidade para verificar
seu aprendizado (RIGHEZ, AGLIARDI, 2013).
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Não é possível respeito aos educandos, à sua dignidade, a seu ser formando-se, à sua
identidade fazendo-se, se não se levam em consideração às condições em que eles
vêm existindo, se não se reconhece a importância dos "conhecimentos de
experiência feitos” com que chegam à escola. O respeito devido à dignidade do
educando não me permite subestimar, pior ainda, zombar do saber que ele traz
consigo para a escola. (FREIRE, 1996, p. 64).

A educação em contexto prisional é um direito constitucional além de ser um meio
para o custodiado adquirir conhecimento e possivelmente conseguir trilhar novos caminhos ao
sair do estabelecimento penal. Porém, esse recurso não deve ser visto como uma forma de
ressocialização do indivíduo, uma vez que a privação de liberdade não reinsere o indivíduo na
sociedade, mas o torna mais recluso e o estigmatiza (MIRABETE, 2002). Todavia, para que a
educação para jovens e adultos privados de liberdade tenha seus resultados do ponto de vista
de direito humano e de obtenção de conhecimento e novas perspectivas, é preciso avaliar
como ela deve ser realizada a fim de trazer resultados positivos para os encarcerados.

A educação em espaços de privação de liberdade apresenta-se como um fenômeno
complexo, uma vez que o contexto prisional se revela singular, mas, ao mesmo
tempo, semelhante a outros espaços educativos. Nele se cruzam e entrecruzam
visões de mundo, de educação, de cultura, presentes na sociedade como um todo,
adquirindo perspectivas peculiares da sociedade dos cativos (Sykes, 1999).
Conhecer as rotinas e as relações de poder a que estão subjugados nessa sociedade e
identificar os efeitos da cultura prisional sobre todos aqueles que transitam no
ambiente prisional se constitui em ponto de partida para a construção de políticas
públicas que se efetivem com algum sucesso. (JULIÃO; ONOFRE, 2013).

A relação entre agentes implementadores e cidadãos, portanto, possui 3 características
principais: cidadãos como indivíduos únicos, com diferentes necessidades; burocratas de nível
de rua como personificação do Estado – cidadãos como clientes com padrões únicos e iguais;
e os clientes que esperam tratamentos individuais.
Cidadãos que recebem benefícios públicos interagem com agentes públicos que
demandam certos comportamentos deles. Aquilo que para alguns são os mais altos alcances
do estado de bem estar social, para outros é a maior extensão de um controle social. Segundo
Oliveira (2012), os cidadãos são punidos ou beneficiados pelo governo por meio dos
trabalhadores que prestam serviços na linha de frente, como em guichês, salas de aula e pátios
dos presídios.
Lipsky (1980) verifica duas formas em que os Burocratas de nível de rua atuam como
policymakers: eles exercitam ampla discricionariedade nas decisões sobre cidadão que eles
interagem e possuem relativa autonomia da autoridade organizacional na qual fazem parte – e
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em seguida, as suas ações individuais adicionam ao comportamento da agência relativa
autonomia da autoridade organizacional. Portanto, eles não somente executam as políticas
públicas (policies), mas também as fazem (politics) (OLIVEIRA, 2012).
Sobre o papel dos agentes penitenciários Lourenço (2010) afirma que informalmente
eles influenciam as políticas prisionais e têm a possibilidade de tratar alguns presos com rigor
ou privilégios, conforme seus interesses. As tarefas práticas do presídio são exercidas pelos
agentes penitenciários:

[...] se o agente não pode fazer o que acha melhor ou mais funcional pelas regras,
ele, de alguma maneira, tem como fazer isso nas “entrelinhas” da lei. Cerca de mais
de 2/3 do grupo, 64,4%, declararam que tanto já havia concedido quanto demandado
um “jeitinho” para alguém. (LOURENÇO, 2010, p. 19).

Ele é o “entregador” ou “executor” dos serviços públicos. Implementam as políticas
públicas em suas decisões tomadas quotidianamente, nas rotinas estabelecidas e nos
dispositivos utilizados para lidar com incertezas ocasionais do trabalho (LIPSKY, 1980).
Se a norma obriga, ela protege também o agente na ponta do sistema. Como as
condições reais de trabalho estão geralmente aquém não só das ideais como das
necessárias, legitimamente os atores podem se recusar a trabalhar sob as condições
existentes na agência ou, outro recurso à disposição, podem realizar as tarefas de
acordo com a letra da lei (...)
Os burocratas do baixo escalão comumente tornam-se os fazedores das políticas,
sem que tenham de responder aos concidadãos do mesmo modo que as autoridades
eleitas. (OLIVEIRA, 2012, p. 1555 e 1556).

Assim, de modo geral, os burocratas de nível de rua, ao contrário dos administradores,
políticos e supervisores intermediários, não precisam se preocupar com sua imagem pública,
aumentando seus recursos de poder (OLIVEIRA, 2012). Isso é visível no trabalho dos agentes
penitenciários, os quais, também por haver pouca ou nenhuma fiscalização de seu trabalho e,
portanto poucas sanções, exercem ampla discricionariedade para o bem e/ou para o mal do
encarcerado e/ou da sociedade.
A discricionariedade é uma das características desses burocratas porque certos
aspectos de seus serviços dificultam, se não impossibilitam, a reduzir drasticamente as
escolhas, pois envolvem complexas tarefas para as quais a elaboração de regras, diretrizes ou
instruções não pode circunscrever às alternativas. Apesar disso, há uma relativa autonomia da
autoridade organizacional (LIPSKY, 1980).
Assim, é possível verificar que os agentes penitenciários podem utilizar tratamento
rigoroso ou privilegiado para os presos de acordo com fatores como: a forma com que eles
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compreendem os presidiários e como se relacionam com ele – por meio de conversas,
histórias, profissão, tempo na prisão, empatia, maneira como é tratado pelo preso e como o
custodiado se relaciona com os demais -; até estratégias para o exercício de seu poder e para
sua própria proteção pessoal. A discricionariedade do agente penitenciário é, portanto,
bastante ampla por motivos tanto da comunidade carcerária, quanto de seu próprio bem estar.
Segundo Lipsky (1980), é impossível alcançar pelo menos em trabalhadores de níveis
baixos que possuem alto grau de discricionariedade a accountability53 burocrática – ao menos
quando aspectos qualitativos de trabalho são envolvidos.
São quatro os pré-requisitos para uma accountability da política burocrática (organizar
incentivos e sanções): 1. agências devem saber o que elas querem que os trabalhadores façam;
2. agências devem saber como mensurar a performance dos trabalhadores.; 3. agências devem
ser capazes de comparar os trabalhadores entre si para estabelecer um julgamento ótimo. 4.
agências devem ter incentivos e sanções capazes de disciplinar os trabalhadores. Esses
requisitos, no entanto, são aplicáveis em vários contextos burocráticos, (administradores
públicos são pressionados a assegurar e melhorar a accountability dos trabalhadores por meio
de manipulações dos incentivos e outros aspectos da estrutura de trabalho (LIPSKY, 1980),
mas não são aplicáveis onde os burocratas de nível de rua atuam como na relação de agentes
penitenciários e educadores com presidiários e os esforços para melhorar a accountability
política pode prejudicar mais do que melhorar a qualidade do serviço e diminuir sua
capacidade quando sistematicamente determinada (LIPSKY, 1980).
A essência principal dos burocratas de nível de rua é que eles requerem pessoas para
tomarem decisões sobre outras pessoas. Eles são esperados ser accountables para os clientes
em situação de um possível conflito com as agências nas quais trabalham. A maioria dos
burocratas desse nível são profissionais ou trabalham em ocupações aspirando por status
profissional (LIPSKY, 1980).
É fundamental o questionamento: como os burocratas de nível de rua refletem e
perpetuam os valores da sociedade? Eles são afetados pelas orientações prevalecentes sobre as
classes menos favorecidas – programas públicos para classes economicamente desfavorecidas
são tratados como custos para sociedades, e não como benefícios. Além disso, os políticos
afetam as burocracias de nível de rua e seus clientes na dinâmica da relação entre requisitos
para prestação de serviços e custos percebidos.
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Accountability é a “construção de mecanismos institucionais por meio dos quais os governantes são
constrangidos a responder, ininterruptamente, por seus atos ou omissões perante os governados” (ABRUCIO,
LOUREIRO, 2004, p. 75).
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A mediação desse nível de burocratas ajuda a estruturar a natureza do conflito urbano.
Como entregadores dos serviços constroem no trabalho respostas para decisões tomadas no
sistema. Por meio dessa burocracia, a sociedade organiza o controle, restrições e manutenção
dos grupos relativamente “impotentes”.
A dificuldade em controlar burocratas nível de rua é compreendida pelos clientes de
forma que os desafios dos serviços são transformados em obstáculos para controlar os
trabalhadores – accountability.

2.2.2. Burocratas de médio e alto escalão
Os burocratas de nível médio são compreendidos como aqueles que comandam os de
nível de rua, mas não fazem parte do alto escalão. Segundo Lotta, Pires e Oliveira (2015), há
grande dificuldade e conflito para caracterizar especificamente um burocrata de nível médio.
Eles são vistos como os atores que exercem função de gestão e direção intermediária em
organizações públicas e como situados no meio da estrutura hierárquica – ou seja, entre os
burocratas de alto escalão e de nível de rua – realizando a mediação entre esses dois.
Dentre os profissionais responsáveis pela implementação da educação em contexto
prisional, correspondem aos que assumem cargos de diretoria ou assistência nas agências
penitenciárias do estado em questão - no caso a AGEPEN, responsável pelo MS, e a SAP,
responsável por SP; cargos de coordenador pedagógico, auxiliar, ou diretorias nas respectivas
Secretarias de Educação e Escolas vinculadoras; na FUNAP – responsável pela educação não
formal em SP – e demais parceiros da educação não formal. Nos presídios, os burocratas de
nível médio seriam os diretores carcerários (diretor titular e adjunto) e oficiais e agentes
penitenciários responsáveis pela gestão.
Há diferenças essenciais na maneira de seleção dos burocratas, desde aspectos ligados
aos incentivos em relação ao cargo – como capacitação e motivação – e na ligação com os
demais níveis de burocracia, até na relação entre as diversas condições de trabalho e com
políticos e usuários de serviços públicos (OLIVEIRA; ABRUCIO, 2011, p. 3).
Cavalcante e Lotta (2015, p. 38-40) identificam 3 principais perspectivas na atuação
dos BMEs nas políticas públicas: estrutural, ação individual e relacional. Na perspectiva
estrutural, os BMEs seriam engrenagens do mecanismo do local em que desempenham seu
trabalho nas estruturas organizacionais e das atribuições definidas nos ordenamentos formais.
Para a perspectiva de ação individual, a ação dos BMEs é motivada pelos ganhos pessoais e
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pelos seus próprios interesses – baseado no conceito de public choice54. A perspectiva
relacional foca nas relações estabelecidas entre esses burocratas e seu entorno. Considera que
as políticas públicas são feitas por redes de diversos atores externos e internos ao Estado que
alteram o resultado das políticas públicas – trata-se de uma concepção de estudos mais
recentes.
Essas três perspectivas fornecem maneiras diferentes de verificar a atuação dos BMEs
nas políticas públicas. Enquanto a estrutural não fornece recursos para compreender
particularmente a atuação desses burocratas, a perspectiva de ação individual permite uma
visão particular dos BMEs, com destaque para suas iniciativas, e a relacional os compreende
como atores responsáveis por disseminar informações para os setores inferiores e superiores
da instituição, com grande responsabilidade na comunicação e relação entre todos os níveis da
burocracia (CAVALCANTE, LOTTA, 2015, p. 38-40).
No que tange ao trabalho exercido por cada um dos níveis burocráticos, os burocratas
de alto escalão estabelecem as orientações gerais de seu campo de atuação intervindo nas
atividades realizadas no órgão público a eles submetido. Na esfera penitenciária, eles são, por
exemplo, os altos cargos responsáveis pelo DEPEN, CNE, Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, Conselho Estaduais de Política Criminal e Penitenciária – órgão
responsável pela fiscalização da execução penal, emissão de pareceres, assistência aos
egressos e supervisão do Patronato -, Secretarias de Educação, de Administração Penitenciária
e Governos locais. Dessa forma, no presente trabalho, eles são os Secretários da SEE-SP, da
SED-MS, da SAP e da SEJUSP – Secretaria na qual a AGEPEN está vinculada. Já os
burocratas de nível médio, em geral, não realizam essas diretrizes na ponta, mas são os
responsáveis por realizar a conexão entre os burocratas de alto escalão e de nível de rua
(OLIVEIRA; ABRUCIO, 2011, p. 9). Os burocratas de nível médio trabalham diretamente
nos serviços que gerencia, da mesma forma com que burocratas de nível de rua, como
professores e enfermeiros, mas a diferença central está na ligação que realiza com as outras
duas burocracias.
Burocratas de alto escalão possuem vínculo forte com sua própria carreira, enquanto
burocratas de níveis mais baixos possuem maiores conexões com a organização na qual estão
vinculados. Isso explica o motivo pelo qual burocratas de nível de rua tendem a mudar muito
de instituições governamentais (SCHNEIDER apud OLIVEIRA; ABRUCIO, 2011, p. 9-10).
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Este conceito é também conhecido como teoria da escolha pública e significa a aplicabilidade dos conceitos de
mercado na política e nos serviços públicos.
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Outra questão importante é a forma com que o burocrata assume o cargo em questão,
por meio de concurso ou por nomeação (cargo de confiança). A nomeação representa, para o
burocrata de nível acima, uma forma de controlar seus subordinados, uma vez que esses
temeriam pela perda do cargo e/ou possuem uma relação próxima de confiança com seu
superior.

A questão da autonomia da burocracia parece ser o ponto central da relação
intragovernamental da produção de políticas públicas, parecendo haver um trade-off
entre autonomia e inovação no serviço público. (OLIVEIRA, ABRUCIO, 2011, p.
22).

A nomeação, apesar das críticas contrárias, representa um incentivo para o bom
desempenho burocrático.
Por meio de pesquisa em campo realizada em três hospitais públicos por Abrucio e
Oliveira (2011), foi possível constatar que os BMEs possuem relevante autonomia na gestão
das políticas públicas, podendo ocasionar dois desdobramentos: geração de serviços mais
inovadores e/ou maior divergência nos resultados dos diversos serviços realizados. A título
exemplificativo, os diretores dos hospitais entrevistados frequentemente relatavam decisões
pessoais em relação à escolha na contratação por serviços terceirizados ou “parceiros”
(ABRUCIO; OLIVEIRA, 2011 p. 22). Portanto, verifica-se a grande autonomia que dispõe o
BME para tomada de decisões públicas.
Outro aspecto fundamental nas políticas realizadas pelos BMEs é a dificuldade, de
forma geral, de controlar os burocratas de nível de rua e a grande autonomia que este nível de
burocracia também possui. Esse aspecto é verificado nas UPs, uma vez que o diretor
carcerário não consegue tanto fisicamente quanto politicamente controlar os vários agentes
penitenciários do presídio. Oliveira (2012) relata a comum relação de conflito entre os
burocratas de nível de rua e aqueles de nível médio, pois estes precisam que os
implementadores realizem devidamente as atividades, ao mesmo tempo em que os
subordinados desejam receber recompensas e evitar punições. No entanto, essa relação é
desigual, uma vez que o trabalho dos gerentes depende daqueles que estão na base, mas a
eficiência destes não depende muito de seu subordinado (OLIVEIRA, 2012, p. 1561). Os
burocratas de nível de rua, apesar de serem os “implementadores das políticas”, não
respondem da mesma maneira aos cidadãos do que as autoridades eleitas.
Como regra, os atores da base não têm de se preocupar com sua imagem pública, ao
contrário dos políticos, dos administradores e dos supervisores intermediários, e esta
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situação aumenta os recursos de poder dos servidores do nível da rua. (OLIVEIRA,
2012, p. 1561).

Com isso, afere-se que o resultado das políticas públicas depende não apenas de um
devido processo de formulação, dos burocratas de nível médio e alto, mas também dos
burocratas de nível de rua responsáveis por sua implementação e que gozam de relativa
autonomia e discricionariedade. Porém, os burocratas de nível de rua também precisam de
tempo, informação e outros recursos apropriados para tomarem boas decisões em, por vezes,
situações ambíguas e/ou imprevistas, sob pressão direta do cidadão atendido, cabendo a eles,
sem auxílio de superiores, a decisão (OLIVEIRA, 2012). Daí a necessidade da busca por
recursos para auxiliá-los e também de maneiras de controlar a burocracia de nível de rua, de
tal forma que penalize as más condutas dos funcionários e incentive as boas, e de estudos que
observem a forma como a discricionariedade atua no trabalho dos burocratas de nível de rua.
2.3. BUROCRACIA E A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

No Brasil, ao dividir o poder entre aliados dos partidos de coalização de forma com
que os cargos diretivos da burocracia sejam aqueles indicados por esse partido, há a
necessidade da presidência controlar a burocracia (OLIVIERI, 2011).

Duas características da política e da administração pública brasileira reforçam essa
necessidade: os políticos almejam posições no Executivo para se promover
politicamente (pois, o poder sobre a elaboração e a execução orçamentárias está no
Executivo e não no Legislativo) e a administração pública brasileira é muito aberta
(há poucas carreiras estruturadas e muitos cargos de livre nomeação ou de entrada
lateral). (OLIVIERI, 2011, p. 26).

Portanto, além de existir muitos postos a serem ocupados, eles possuem um elevado
peso na carreira política devido à forma de distribuição de poderes entre Legislativo e
Executivo. Ademais, a repartição de funções e poderes na coalizão envolve relações
federativas, além de acordos entre partidos (OLIVIERI, 2016, p. 26). Constata-se, pois, a
participação da burocracia nos processos decisórios da política.
Lindblom (1981) considera que as fases das políticas públicas e a política burocrática
se misturam, pois toda política de implementação deve pensar na sua formulação. Há uma
política da burocracia na qual a autoridade, a persuasão, o intercâmbio e a análise são os
principais métodos de controle do processo decisório. As normas não são capazes de prever
todas as situações do cotidiano, de tal modo que os burocratas são influenciadores dos
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policymakers, pois detêm o conhecimento da implementação e formam grupos de interesse.
Nesse aspecto, Linblom (1981) e Aberbach, Putnam e Rockman (1981) também se
complementam para auxiliar na compreensão dos burocratas brasileiros para a estrutura do
Estado e para as políticas públicas.
A administração pública brasileira moderna depende de uma série de pressões
econômicas – evolução do capitalismo, garantia da ordem pública e segurança dos contratos –
, estimulando o Estado à criação de respostas regulatórias, de ação direta e políticas para que
sejam garantidos direitos aos cidadãos e estes exijam uma administração pública mais
eficiente.
Para compreender a burocracia no Brasil é fundamental a análise da intersecção dos
papeis dos políticos e burocratas e sua(s) interferência(s) para manutenção da ordem
democrática e do governo. Os burocratas brasileiros desempenham seus papeis nas decisões
políticas, orientando-se pelos sinais emitidos pelos políticos ou intermediando interesses de
clientelas específicas, conforme nos mostrou Aberbach, Rockman e Putnam (1981) ao
analisar democracias ocidentais. Ainda, Lindblom ( 1981) salienta a necessidade da técnica e
também a presença da discricionariedade na tomada de decisões, de tal forma que a
burocracia está envolvida no ambiento político.
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CAPÍTULO 3 – IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL

Este capítulo tratará do processo de implementação da educação formal e não formal
no MS e em SP, por meio do estudo de caso do IPCG e da P1 de Franco da Rocha, unidades
prisionais de segurança média para condenados do sexo masculino em regime fechado. Diante
da ampla legislação nacional e acordos internacionais sobre educação em presídios, pretendese verificar como ocorre na prática a tramitação dessas legislações e dos planos de governo
em política pública aos custodiados. Primeiramente será discutida a educação no MS, e
posteriormente em SP.
Para sua realização, utilizou-se como base a análise qualitativa das entrevistas
realizadas. Dessa forma, no decorrer do texto, aquilo que não for referenciado como de
legislação, trata-se de informações obtidas durante as entrevistas, uma vez que o trabalho visa
analisar justamente a questão prática da implementação sob os discursos daqueles que
trabalham com ela e que convivem com ela, os custodiados.
3.1. EDUCAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PENAIS DO MS – ESTUDO DE CASO DO
INSTITUTO PENAL DE CAMPO GRANDE
Para a realização do presente estudo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas
com profissionais de cargos operacionais e de gestão e custodiados do MS, conforme
identificação em tabela abaixo. O escalonamento dos nomes foi feito aleatoriamente e todos
foram tratados no gênero masculino, apesar de terem sido entrevistados homens e mulheres.
Isso foi realizado para não haver indício de quem seria o entrevistado, sendo o objetivo de
tratar todos sem gênero. Por razões de sigilo com os entrevistados, não será citado de qual
órgão pertence o trecho referenciado, porém essas questões foram consideradas ao realizar a
análise qualitativa.
Tabela 12 – Entrevistas realizadas no MS
Numeração

Nome fictício

1

Alan

2
3

André
Brian

4

Bosco

5
6

Cássio
Cristovão

Descrição
Ex-aluno de cursos profissionalizantes e de dois cursos
EADs realizados no IPCG, que atualmente trabalha no
presídio e realiza graduação EAD
Aluno do EJA, última fase do ensino médio
Aluno da EJA, fase intermediária
Ex-aluno de graduação EAD realizada no IPCG que
atualmente trabalha e deseja realizar pós graduação EAD
Aluno da EJA, última fase do ensino médio
Aluno da EJA, fase de alfabetização

(continua)
Categoria
Custodiados
(quantidade
total: 6)
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Tabela 12 – Entrevistas realizadas no MS
Numeração
Nome fictício
7
Danilo
8
Diego
9
Emanuel
10
Enzo
11
Felipe
12
Fabrício
13
Gregório
14
Gustavo
15
Gilson
16
Hélio
17
Igor
18
João
19
Kevin
20
Leonardo
21
Mariano
22
Nelson
23
Olavo
24
Patrício
Nota: elaboração própria.

Descrição
9 Profissionais que trabalham diretamente com o sujeito
receptor da política pública (Burocratas de nível de rua)
e 9 Profissionais que trabalham na administração, dão
ordens aos Burocratas de nível de rua e não possuem
muito contato direto com o sujeito receptor da política
pública, no caso o custodiado (BME), dos seguintes
órgãos: AGEPEN e uma de suas instituições - IPCG;
SED-MS - e uma de suas instituições EEPPRLANB

(conclusão)
Categoria
Burocratas de
nível de rua
(Quantidade
total: 9)

Burocratas de
nível médio
(Quantidade
total: 9)

As entrevistas com os privados de liberdade ocorreram com privacidade, apenas a
entrevistadora e o custodiado na sala, assim como com os 18 profissionais carcerários. Apenas
em parte de duas entrevistas havia mais uma pessoa na sala, sem prejuízo a presente pesquisa.

3.1.1. Fluxo da assistência educacional no MS
Neste capítulo serão tratados aspectos comuns à educação como um todo no estado.
Quando não for especificado, a interpretação é a mesma para a educação formal e não formal.
Posteriormente, nos capítulos 3.1.1.1 e 3.1.1.2. serão tratadas separadamente a educação
formal e não formal, respectivamente.
Conforme relatado em capítulo 1.3, o MS prevê no PEE-MS, em atual vigência, o
custodiado como público prioritário de tal política, assegurando-lhe o oferecimento de EJA, o
aumento da taxa de alfabetização e, até 2019, o uso de EAD, além de formação específica dos
docentes (MATO GROSSO DO SUL, 2014b). Há ainda o PEEP-MS, o qual prevê metas,
sobretudo quantitativas, em relação à educação aos privados de liberdade, conforme explicado
em capítulo 1.3. A partir das entrevistas realizadas, observação em trabalho em campo e
leituras acadêmicas, é possível verificar de que forma o estado realiza na prática as políticas
públicas dos planos acima citados e das principais legislações que asseguram a educação em
prisões – Resolução nº 2/2010, Termo de Cooperação Técnica nº 020/2015 e LDB.
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AGEPEN

A AGEPEN é um órgão subordinado à SEJUSP responsável por administrar o sistema
penitenciário do estado. A SEJUSP, no entanto, não atua diretamente na educação em contexto
prisional, mas repassa tais atribuições para a AGEPEN. Dentre suas diversas funções,
conforme verificado em capítulo 1.3, é encarregada de articular a educação formal nos
estabelecimentos penais, realizada em conjunto com a EEPPRLANB, escola vinculante
responsável pela educação básica no sistema penitenciário do estado, e a SED-MS. Além de
firmar parcerias com diversas instituições para educação não formal.
Essa Agência possui em sua estrutura administrativa três diretorias: Diretoria de
Operações (DOP), Diretoria de Administração e Finanças (DAF) e Diretoria de Assistência
Penitenciária (DAP) para gestão dos estabelecimentos penais e patronatos penitenciários do
MS; cada uma delas têm setores chamados de “Divisão” (MATO GROSSO DO SUL,
[2017?]b). A DAP possui quatro Divisões: Divisão de Saúde, Divisão de Trabalho, Divisão de
Educação e Divisão de Promoção Social (MATO GROSSO DO SUL, [2017?]b). No presente
trabalho, nos interessa a Divisão de Educação, setor vinculado à DAP e responsável por
coordenar as políticas de ensino formal – educação básica e convênios para graduação e pósgraduação EAD - e pela captação dos cursos da educação não formal, com parceiros como
SENAC e SENAI, os quais dependem também do governo federal, de acordo com Danilo
(MATO GROSSO DO SUL, [2017?]d).
Portanto, a Divisão Educacional da AGEPEN trabalha em sintonia com a SED-MS do
ponto de vista da educação formal, com a EEPPRLANB, no tocante à educação básica – EJA,
e com as instituições parceiras, no caso da educação não formal. Gustavo explica que, dentre
as tarefas realizadas, o órgão monitora quantas salas de aula têm no estado, qual é a oferta da
educação, quais são as fases ofertadas, quais unidades no estado oferecem educação aos
presos, quais os períodos disponíveis, quais são os cursos não formais e os matriculados em
curso superior EAD55.
A AGEPEN possui na Divisão Educacional uma pessoa responsável pela articulação
da educação nas penitenciárias de todo o estado que atua em conjunto com um estagiário e um
funcionário recém contratados56. Esse setor possui a incumbência de firmar as parcerias da
educação não formal e demandar à SED-MS e, principalmente, à EEPPRLANB a
implementação da educação formal nos presídios de todo o estado.
55
56

Para melhor conhecimento das atribuições da AGEPEN no tocante à educação, verificar Anexo II.
Informação com base em entrevistas e trabalho de campo realizado no período de maio a agosto de 2017.
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Com base no estudo de campo, foram verificadas as seguintes questões prejudiciais ao
trabalho da Divisão Educacional da AGEPEN:
i. O pequeno número de funcionários da AGEPEN responsável pela educação em contexto
prisional do estado é um problema, impossibilitando realizar devidamente todo o trabalho
incumbido.
ii. Há também relações informais que sobrecarregam a pessoa responsável. Por falta de
alinhamento na definição de qual órgão é responsável pelo cadastro dos alunos ou pela
Escola não o realizar devidamente, isso fica a cargo dessa Divisão.
iii. Não há projetos/metas para a dinâmica de trabalho e definição clara sobre conhecimento dos
envolvidos, bem como um histórico e informações devidamente organizadas dos cursos
realizados nas unidades penais57.

IPCG

O IPCG foi construído para abrigar 404 presos, mas atualmente está com superlotação
de 1280 custodiados58, havendo entre 20 e 60 presos por cela. Há 120 estudantes na educação
formal, incluindo a educação básica no período matutino e vespertino e a EAD
graduação/pós-graduação59. Um dos grandes focos do IPCG é a questão da educação:

Na verdade, a unidade tem esse forte dela é a educação, o trabalho e a educação,
qualquer interno que chega aqui, ele sabe... ou ele já vem informado disso ou as
pessoas já informam, os outros internos já informam a ele, “não, se você quiser
trabalhar e estudar aqui é o lugar” coisa e tal, tem esse... o foco esse, né? Então, a
senhora teve lá embaixo, a senhora viu que muita gente estuda, só não estuda mais
porque não tem vaga, se tivesse mais salas, com certeza teriam mais, mas quem vem
pra cá, já vem com esse intuito. E essa unidade especificamente também tem essa
intenção, oferece essa possibilidade de estudo, de trabalho. [...] Mas a intenção da
unidade, independente de quem seja a direção, sempre foi essa, de manter esse foco
[...]. (Alan).

Segundo João, o principal objetivo da educação básica no IPCG é diminuir o
analfabetismo. Dessa forma, os custodiados iriam para o nível fundamental, e posteriormente
médio e quem quisesse dar continuidade, para o ensino de pós-graduação EAD. Ademais, há
parcerias firmadas com os cursos profissionalizantes de padeiro, pizzaiolo, pintor, pedreiro
para tentar organizar a vida deles quando progredirem de regime.

57

Há um histórico desses cursos, conforme tabela em capítulo 3.1.1.2, porém nele não constam todas as
atividades da educação não formal realizadas. Dessa forma, constata-se a falta de uma melhor organização para
que seja possível uma futura análise.
58
Informação atualizada em 23/06/2017, fornecida pelo IPCG.
59
Informação atualizada em 15/06/2018, fornecida pelo IPCG.
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O IPCG, ele é referência no estado, é a melhor unidade pra se trabalhar com
educação, não só a educação nível fundamental e médio, mas também a educação
profissionalizante, a educação de ensino superior. Então, o IPCG, ele tem essa visão
educacional. É fundamental. Cara, é maravilhoso e cada ano que passa essa unidade
vai avançando nessa questão. Tanto é que muitos alunos que foram da escola, da
nossa escola já estão fazendo o ensino superior aqui dentro dessa unidade. Nós
temos vários alunos que estão no ensino superior que foram nossos alunos. Então,
ele tá caminhando, né? Ele não fica só no ensino fundamental, ele vai pro médio e
ele sabe que nessa unidade, ele também pode ter o acesso ao ensino superior. Nós
sabemos que é pouco ainda, né? [...]. (Fabrício).

No IPCG, a área da educação, chamada pelos entrevistados de “área da escola”60, fica
separada dos pavilhões, sendo ocupada somente pelos presos que irão estudar naquele
período. Por exemplo, os custodiados que estudam no período vespertino, descem para a
escola à tarde e de manhã permanecem no solário.
Não há câmera de segurança na área da educação, de tal forma que a segurança dos
professores e demais é realizada pelos agentes penitenciários que os acompanham até a sala e
pelos encarregados pela área da educação e pátio. A área da educação fica separada dos
pavilhões, em um espaço aberto, com luz solar, de frente para a quadra de futebol, localizada
no pátio - conforme se observa em vista área no Anexo III - e é composta por cinco salas de
aula, sendo uma delas de tecnologia com computadores que permite o uso de datashow 61. As
outras são utilizadas para educação básica, somando oito salas contando o período matutino e
vespertino. Para utilizar a sala multimídia, o setor de informática, realiza por meio do
Professor Gerenciador de Tecnologias Educacionais e Recursos Midiáticos (PROGETEC) a
divisão do tempo de cada docente para utilização do espaço de acordo com as matérias que
leciona. Segundo Gregório, os professores possuem uma tabela com os dias que poderão
utilizar tal sala. Caso um docente queira usar a sala sem estar reservada para ele, há a
possibilidade de solicitar a troca.
Às quintas feiras pela manhã, uma sala fica destinada para o curso de Obreiro,
realizado pela Igreja Assembleia de Deus. Essa sala é utilizada também para os cursos da
educação não formal. Além disso, há uma biblioteca, no início do presídio e antes dos
pavilhões, e uma sala de informática utilizada, por exemplo, pelos custodiados que realizam
graduação/pós-graduação EAD e por aqueles inscritos no curso de leitura dos livros do
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Utilizaremos a nomenclatura “área da educação” para não haver equívoco, pois também são realizados cursos
da educação não formal e da educação básica (EJA realizada pela escola). A nomenclatura utilizada como área
da escola denota uma prevalência da educação básica no presídio – verificada por ocorrer de forma planejada,
diferentemente da educação não formal.
61
Aparelho fica guardado por um custodiado responsável por auxiliar a área da educação.

89

SENAI62. A assistência educacional na unidade penal, via de regra, ocorre apenas nos períodos
matutino e vespertino, embora haja um projeto de ampliação para o noturno. Em 2016 houve
um curso de nível técnico durante o contraturno – ou seja, período noturno, ressalta Diego.
Diferenciação dos custodiados que irão para o IPCG – presídio não faccionado

No MS, antes da sentença condenatória proferida pelo juiz, o preso que cumpre prisão
provisória é encaminhado para o Presídio de Trânsito63 onde é verificado quais pertencem a
grupos criminosos e quais não pertencem. Após a sentença condenatória, os presos
faccionados são encaminhados para o Presídio de Segurança Máxima EPJFC e os não
faccionados para o IPCG, com exceção dos presos condenados por crimes sexuais que vão
direto para o IPCG. Eventualmente os custodiados são encaminhados da delegacia
diretamente para o IPCG, nesses casos, quando ele é faccionado, geralmente ele já menciona
sua condição e que não pode ficar em tal presídio, sendo encaminhado o mais rápido possível
para o Presídio de Segurança Máxima. Mas, via de regra, é o Presídio de Trânsito quem faz
esse trâmite. Ao responder sobre a possível existência de facções, João, profissional de nível
médio64, relatou: “Pode ser que tenha [infiltrados de facções], mas quando a gente descobre, a
gente encaminha, é tipo assim... hoje nós temos mil duzentos e oitenta presos, de 1280, 50
faccionados e 1.200, 1.230 que não é, então não causa muita situação”.
Por meio desse relato dentre outros profissionais de gestão, operacional e dos
custodiados do IPCG, foi possível averiguar o pouco índice de presos faccionados, geralmente
descobertos por denúncias ou comentários dos próprios custodiados, ou pelos profissionais,
“porque a gente que já tá há alguns dias no sistema penitenciário, você tem aquela visão
clínica né, para você tentar achar qualquer tipo de situação”, declara João. Dentre eles,
destaca-se o agente de segurança e custódia por ter um contato próximo diário com o
custodiado.

Espaço físico
62

A leitura dos livros de curso do SENAI constitui em um curso da educação não formal no qual será explicado
adiante no capítulo 3.1.1.2, item “SISTEMA S – SENAC, SENAI E SENAR – PRONATEC E IFMS”.
63
O Presídio de Trânsito de Campo Grande é um estabelecimento penal de segurança média para presos
provisórios do sexo masculino, não condenados e em trânsito (MATO GROSSO DO SUL, [2017?]g). Prisão
provisória é aquela decretada com o objetivo de garantir o trâmite do processo penal.
64
Para facilitar o leitor, a pesquisadora se referirá a “profissional de nível médio” e “profissional da
administração”, de forma sinônima ao descrito na teoria analisada em capítulo2 por “burocrata de nível médio”.
“Profissional de nível de rua” e “profissional operacional” serão utilizados de forma sinônima a “burocrata de
nível de rua”.
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A estrutura do IPCG apresenta as seguintes peculiaridades para implementação da
educação:
i.

Quando estão fora das celas e solários, no período de trabalho ou educação, os
custodiados são encaminhados pelos agentes de segurança e custódia para a
respectiva área em que será realizada a atividade e ficam “soltos” e sem
algemas. Caso seja a área da educação, ela fica ao lado da quadra, na qual os
custodiados podem circular durante o intervalo;

ii.

Os pavilhões e as celas são separados de acordo com a natureza do crime e
aspectos pessoais do interno;

iii.

Não há predominância de nenhuma facção, não há membros do Primeiro
Comando da Capital ou grande número de presos de outro grupo criminoso;

iv.

Há grande luminosidade no presídio e espaço aberto;

v.

Apesar da fuga ser fácil, dificilmente ocorre. Quando há, são presos do presídio
ao lado que pulam para o IPCG para poder fugir;

vi.

Segundo relatos de profissionais que trabalham no IPCG, geralmente não há
fugas porque os presos não querem dar margem para que o mudem de presídio,
uma vez que diante da realidade brasileira, o IPCG apresenta uma rotina mais
agradável para o custodiado;

vii.

Há anos não há rebeliões, chacinas, mortes em grande número ou decapitações,
de acordo com relatos dos entrevistados;

viii.

Cada cela possui um líder, escolhido pelos custodiados, sem vínculo com
facções;

Pelo menos desde 2013 não houve grandes mudanças no espaço físico destinado à
educação. Com relação aos computadores disponibilizados, houve melhoria e troca dos
aparelhos. De forma geral, por observação, a estrutura física da área da escola é boa: as salas
possuem quadro negro, carteiras em razoável estado de conservação, cortinas, teto forrado
com PVC (policloreto de vinila) ou gesso e ventiladores. A ventilação foi um tema abordado
pelos entrevistados, pois Campo Grande é uma cidade muito quente e a sala não possui ar
condicionado, apenas alguns ventiladores que não conseguem aliviar o calor, gerando
desconforto para os custodiados alunos e para os professores.
Segundo Danilo, há a necessidade de aumentar o número de salas para o oferecimento
de cursos profissionalizantes, tendo em vista que existe apenas a sala multidisciplinar, onde
ocorrem eventos diversos além dos cursos. Esse mesmo profissional relata a importância de
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uma biblioteca específica para a área da educação, além da já existente próxima aos
Pavilhões65. Há um projeto de melhoria da maior sala de aula em discussão, que a
transformará em um anfiteatro. A reivindicação foi mostrada ao DEPEN, porém, por ser uma
unidade penal, mudanças na estrutura física requerem um maior cuidado e tempo, além de
recursos financeiros, como lembra Emanuel.

Procedimento diário

Gustavo esclarece que um agente é responsável por identificar o preso que chegou na
unidade penal por transferência de presídio ou pela delegacia. Ademais, é preenchido o
prontuário no qual é informado a data de chegada na UP, qual medida cumpre, nível de
escolaridade e onde será inserido posteriormente o número de matrícula da educação básica,
caso for realizá-la. A depender da onde o custodiado vem, os prazos a serem cumpridos são
diferentes. Quando ele chega da Delegacia, precisa aguardar no mínimo três meses para poder
ter acesso à educação, prazo preconizado pelo sistema carcerário, segundo Danilo. Quando ele
vem de outra UP no estado, a inserção é realizada o mais rápido possível, porém precisa
aguardar no mínimo um mês devido ao período de adaptação na unidade – nessa fase, ele vai
para o corró, local onde os custodiados chegam na unidade e aguardam para poder ter direito à
vaga, acrescenta Danilo.
O agente sempre pega a movimentação carcerária do dia anterior, uma planilha de
controle da entrada e saída dos custodiados, na qual distingue-se origem e destino de quem
entrou ou saiu:

[...] um exemplo: o preso José, ele estava cumprindo a pena dele aqui no Instituto
Penal de Campo Grande, porém ele recebeu uma progressão de regime né... ele foi
lá para Gameleira, é o semiaberto, é o nosso regime semiaberto; então ele estava na
minha sala de aula aqui, ele saiu ontem, fim do expediente ele saiu por escolta, então
ele já está lá na Gameleira; hoje eu recebi o movimento de ontem, então eu pego vou
verificar o nome dele, vou lá na pasta da educação, identifico o nome dele, vou lá na
sala de aula onde ele está cadastrado, retiro o nome dele da sala de aula cadastrado,
vou em um outro documento que eu preciso informar para escola que esse aluno,
ele, que esse recluso ele é aluno e que ele foi transferido pra Gameleira que é o
nosso semi aberto; então informo a escola para a escola conseguir fazer a
movimentação desse aluno, porque lá na Gameleira ele pode continuar o estudo dele
né, então ele dá continuidade [...]. (Diego).

65

Danilo explica que os custodiados do Pavilhão 2 são os que mais emprestam livros da biblioteca, nele a grande
maioria não trabalha.
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Agente penitenciário

O ingresso como profissional no sistema penitenciário do MS é realizado por meio de
concurso para Agente Penitenciário, conforme relatado em capítulo 1.3. Desde 2012, é preciso
ter nível superior para ingressar em qualquer cargo da AGEPEN.

[...] eu acho que seis concursos já tiveram e os seis todo mundo com um nível
superior, então é inegável que esse pessoal que estudou um pouco mais, que
frequentou os bancos de uma faculdade tem uma especialização, tenha uma visão
um pouco mais aberta pra ressocialização, enfim e que isso vá refletir ao longo dos
anos, nós temos apenas 12 anos, então isso com, quando nós conseguirmos ter um
quadro completo só de servidores com nível superior, é... a possibilidade dessa...
desse olhar para a educação com outro, um olhar um pouco mais é... entendendo que
ele pode ressocializar, será muito maior. (Igor).

Todas as pessoas que trabalham dentro do IPCG e AGEPEN são, a princípio, agentes
penitenciários, embora sejam separados nos três setores – Segurança e Custódia,
Administração e Finanças e Assistência e Perícia - e denominados segundo a área de atuação,
por exemplo, assistente social e psicólogo. No caso de cargos superiores da AGEPEN é
possível eventual promoção.
Não há cursos de aperfeiçoamento para os agentes penitenciários que os ajudem a lidar
com os custodiados e com as questões relativas à educação. Apenas quando o agente passa no
concurso público e ingressa no sistema penal, é realizado um curto curso de formação inicial
com informações prévias do sistema penitenciário, mas a maior parte é aprendida no próprio
dia a dia.

[...] as metodologias de ensino é um tanto atrasada, um tanto válida também, um
tanto válido, pelas condições que a gente trabalha por salas que a gente tem, muito
embora os diretores estão assim... à medida que eles podem, eles acabam tentando
melhorar a sala de aula, são lousas, que é preciso tá sempre fazendo reparo né, é
conversa com professor, é conversa de incentivo ao professor 'não professor vamos
tentar desenvolver uma outra metodologia', então assim é um trabalho assim
exaustivo né, enquanto eu preciso tá carregando a bateria de alguém, eu não tenho
ninguém para carregar a minha bateria. (Diego).

Agente de assistência social

No IPCG, há um agente penitenciário da área de assistência social, subordinado à
chefia da Divisão de Educação66, responsável por executar as políticas educacionais. Cabe a
ele ir diariamente às salas de aula e realizar o controle da presença, mesmo que o professor
66

Esse agente é chamado de assistente social.
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também o faça; no caso da educação básica, enviar para a escola a movimentação carcerária;
reservar pelo menos 30 minutos do dia para ir até área da educação verificar quais alunos
faltaram, o motivo e com que frequência isso ocorre. Com isso, é realizado um levantamento
do número de faltas e, em determinados casos, têm-se uma conversa com o custodiado para
verificar a razão da ausência, caso seja um problema de saúde, é encaminhado para o setor de
saúde; se for um problema emocional, é direcionado para o setor social e psicossocial; assim,
é exercida a interdisciplinaridade entre os profissionais do presídio, conclui Diego.
Danilo acrescenta que esse agente penitenciário realiza também atividades não
relacionadas diretamente com a educação, como verificação dos pedidos de audiência para
realizar os devidos lançamentos no sistema interno (SIAPEN) para lançamento de relatórios; e
os atestados de permanência, por meio dos atendimentos na portaria. Diego explica que, por
vezes, o agente penitenciário verifica a participação e o aproveitamento do aluno quanto ao
conteúdo, rendimento nas avaliações e o incentiva por possuir um contato bastante próximo
com esses custodiados de tal modo que realiza ações para além de suas atribuições.

Agente de segurança e custódia

São vários os agentes de segurança e custódia que participam do dia-a-dia da
implementação da educação no IPCG, dentre eles, os principais são: os agentes responsáveis
pela área da escola e pátios e aqueles responsáveis por retirar os custodiados dos solários e
levá-los para a classe. Aqueles responsáveis pela área da educação possuem um contato direto
com os custodiados e com os professores, sendo um importante alicerce para o docente. O
papel é de segurança, mas também de passar uma tranquilidade e confiabilidade para os
professores poderem ministrar o conteúdo em sala, além de informar a maneira de cada
custodiado. Segundo Emanuel, a maioria dos docentes nunca havia dado aula em UP
anteriormente.
É preciso retirar os presidiários alunos dos pavilhões para irem para a aula, e faltam
agentes para realizar esse trabalho. Há 800 presos em um pavilhão, exemplifica Diego, e
apenas dois ou três agentes que trabalham nesse pavilhão. Por questões de segurança e falta
de agentes penitenciários, não há educação noturna, que ocorre em três unidades
penitenciárias de regime semiaberto do MS, explica Olavo. Diego acrescenta, “então ele não
tem segurança própria, quando eu digo própria é segurança dele mesmo para abrir um
pavilhão e retirar esses presos pra sala de aula né, ele não tem essa segurança, e eu acabo
exigindo que ele faça isso né, ele acaba tirando esse preso e encaminha pra sala de aula”.
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Dessa forma, o agente vive na insegurança. Aproximadamente 140 custodiados estudam no
período da manhã e da tarde, e há apenas dois agentes na área da educação e no pátio para
cuidar de todas essas pessoas, “aí é onde que a segurança tem que tá atenta” (Diego).
Além disso, conforme dito acima, existe o agente de segurança e custódia que faz o
trâmite de retirar os custodiados dos pavilhões e dar os encaminhamentos necessários. Em
cada pavilhão, um agente de segurança e custódia fica como chefe, responsável pelas listas de
presenças:
[...] é um agente lá, responsável pelo pavilhão, então ele já vai, já começa a triagem
[inaudível], então a importância do trabalho dele é essa, já começa a separar os
presos que vão pra sala de aula, porque quando o professor chegar, que tiver em sala
de aula, eu começo a mandar os alunos, então eu vou tirar somente os alunos, esse
momento é um momento tenso, porque eu tenho que identificar aluno por aluno na
minha lista, quem que faltou e quem que não faltou, quem que tá indo, porque eles
foram pra lá, pra sala de aula, quando eles voltarem minha lista precisa bater, tem
que voltar todos eles, então aí é onde tá o estresse, porque eu deleguei aos dois
agentes que estão em sala de aula, que estão no corredor da sala de aula, eu enviei
para eles 157 presos. [E você envia e aí o agente vai lá e confere] Confere [Aí tem
um agente que leva eles até a sala?] A gente abre os portões, eles fazem fila indiana
e direciona à sala de aula, então fica 2 lá aguardando, e 2 aqui, é uma fila indiana,
então eles vão em fila indiana pra sala de aula. (Diego).

No final da aula, é de responsabilidade do agente de segurança e custódia encaminhar
os presos de volta aos respectivos pavilhões e solários. Nesse trâmite, continua Diego, o
agente de assistência social fica responsável por sair de sua sala, e conferir a lista de presença
durante a retirada dos solários e realizar o “confere” dos custodiados na sala de aula. Após
todos estarem na sala, o agente retorna para sua sala para realizar suas demais tarefas. O
procedimento é realizado nos dois períodos67.
Segundo Danilo, a procura pela educação no IPCG é maior do que a oferta,
principalmente pelas fases iniciais da educação básica, então não são todos aqueles que
desejam estudar que conseguem de imediato.

[...] já, tem bastante gente na fila aqui para estudar né, só que assim... aqui o fluxo é
muito intenso, 10 entram pra estudar, aí sai de progressão de regime, um sai de
alvará de soltura, então tem no primeiro semestre, primeiro bimestre, segundo
bimestre, tenho 40 alunos, no terceiro e quarto tem 10, 15, entendeu? Então
conforme vai... esse fluxo vai aumentando, a gente vai pondo os internos para
estudar. (João).

A implementação da educação em prisões é ampla, ou seja, não está restrita à arena
dos presídios, ela advém da SED-MS, da AGEPEN e de grupos de trabalho que fomentam
67

Esse fator foi verificado pelo acompanhamento de todo o trâmite interno da educação presenciado em estudo
de campo pela pesquisadora e por relatos dos entrevistados.
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questões de educação. Mas os agentes penitenciários de segurança e custódia alocados nos
presídios, raramente participam desses grupos, reclama Gustavo. Já Danilo sente falta dos
profissionais de níveis maiores compreenderem a realidade do presídio:

É eu queria deixar só essa questão da gente que tá ali dia-a-dia ter acesso à essas
reuniões que ocorrem, até com relação à... com o juiz, com os outros órgãos para
eles poderem ter uma noção de como que é mesmo a nossa realidade ali né. Senão
fica difícil né, porque às vezes vem com umas ideias bem bonitas tudo, só que na
prática não dá para executar né. Então eu acho muito importante a gente participar
mais desses encontros, dessas reuniões que tem e a gente não é chamado. Falta esse
pessoal que tá mais na parte da gestão ter acesso lá, tá vendo nossa realidade ali para
poder implementar uma coisa mais direcionada [...]. (Danilo).

Para Danilo, falta a inclusão de portadores de deficiência no IPCG. Apesar de já ter
sido solicitado pela Penitenciária um tradutor de libras, pois há de dois a três internos surdos
no presídio, até agora não obteve resposta. No IPCG, geralmente o material didático e escolar
– livros didáticos, caderno, lápis e caneta – dos custodiados ficam guardados dentro das salas
de aula para não extravio, estragar ou ser utilizado para finalidade diversa68. Às vezes os
alunos fazem um acordo com os agentes para poder levar algum material para a cela. Dessa
forma, a ‘tarefa’ é realizada na própria sala de aula durante a classe.
Remição de pena

Anteriormente era permitido no IPCG cumular a remição pelo trabalho e estudo. A
LEP (BRASIL, 1984, art. 126, parágrafo 3º) autoriza a cumulação da remição pelo trabalho e
estudo desde que exista compatibilidade das horas diárias. No entanto, a atual promotoria e
Juízo da Execução Penal responsáveis pelo IPCG consideraram via de regra apenas a remição
pelo trabalho ou pela educação, pois avaliou que ao ser respeitado o horário de almoço e de
início das atividades da educação básica e do trabalho, não se cumpriria a carga horária de
trabalho e educação, o que segundo decisão da promotoria e juízo não é verificado no IPCG.

[...] E aí eles estabeleceram que ele só aceitaria a remição ou do trabalho ou do
estudo, não aceitaria as duas mais. [...] O juiz estabeleceu isso e o preso ele vai dar
preferência pelo trabalho porque ele recebe remuneração, além da remição. E essa
remuneração ela é necessária pra ele manter a família fora. Porque tem muitos
presos que a família é pobre de marré deci e depende dessa ajudinha que ele dá. Isso
esvaziou a educação, tá? [...]. (Hélio).
68

A possibilidade de entrar material didático e escolar na cela varia para cada unidade penal, sobretudo por
questões de segurança. Olavo explica que há unidades que permitem o custodiado levar caderno, caneta
esferográfica verde, por exemplo, para a cela, enquanto livro didático é um pouco mais incomum tal
permissão.
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Já a remição pela leitura ocorre em algumas unidades penais do MS, mas ainda não o é
para os custodiados do IPCG. Segundo Diego, o setor da educação está em contato com o
Juízo da Execução Penal para ser implantada a remição pela leitura por meio de resenha dos
livros69. Há ainda um estudo para que ela seja regulamentada em todo o estado, complementa
Gustavo.
Para a contagem da remição, além da presença dos alunos, a EEPPRLANB, no caso da
educação básica, envia os dados compilados da remição para a Divisão Educacional da
AGEPEN, que por sua vez, insere o documento digitalizado no sistema eletrônico chamado
“e-SAJ” e manda a contagem dos dias remidos para a Vara de Execução Penal para que o
Juízo da Execução Penal, responsável pela parte processual da pena remida pela educação,
considere a remição de pena para o respectivo custodiado. Segundo Hélio, um problema que
tem ocorrido por parte da EEPPRLANB é o envio deste documento para a AGEPEN via
“Google Drive” por exceder o tamanho de bytes permitido em e-mail. O sistema do governo
do estado não permite o acesso ao “Google Drive”, causando problemas para a abertura do
arquivo e atraso para envio da contagem da remição.

Cotidiano da unidade prisional

O cotidiano interno de um presídio não prejudica em grande medida o andamento da
educação no IPCG, sendo questões de segurança, como revistas de rotina ou Geral, os
principais motivos de atrasos. A Geral é uma vistoria minuciosa surpresa realizada
ocasionalmente. Os professores vão até o presídio para ministrar a aula, e, ao chegar,
descobrem o cancelamento da aula por conta da revista. Na educação básica, a aula é
substituída por atividade dirigida, para compensar a falta do custodiado e não interromper a
carga horária e o conteúdo, que precisará ser adaptado pelo professor. A atividade dirigida
costuma ser discutida pelos professores e coordenadores nos Conselhos de Classe, explica
Felipe. Olavo complementa que assim não prejudica o aluno “nem do ponto de vista da
recuperação do conteúdo, nem do ponto de vista da remição de pena”.
Portanto, os professores precisam se adaptar à rotina da unidade. Caso haja alguma
questão mais preocupante em relação à segurança, os docentes são avisados pelos agentes.
Nas salas de aula, segundo relatos de profissionais de nível de rua, é muito raro ocorrer algum
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Em capítulo 3.1.1.2, item “SISTEMA S – SENAC, SENAI E SENAR – PRONATEC E IFMS”, será explicado
projeto da educação não formal do SENAI, cuja realização se dá por meio de leituras e resenhas, porém ele é
considerado um curso da educação não formal e não uma simples remição pela leitura.
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imprevisto em que o agente de segurança precisa ser chamado, enquanto o atraso devido a
questões de segurança é rotineiro nas unidades penais do estado, pois o tempo de duração da
educação será alocado entre a rotina de segurança e alimentação:

Então isso ainda é fato, a segurança está acima da educação, não tem jeito, a
educação que se ajusta à segurança. [...] Se tiver geral, se tiver algo, para a aula,
recolhe todo mundo, ou nem desce todo mundo, porque teve geral aí os próprios
internos não querem descer, porque vão arrumar a cela, porque vão lavar roupa,
porque vão fazer uma série de coisas e não é o momento de ter aula então. (Igor).

Como a educação ocorre dentro da unidade penal, não há questões de deslocamento e
chuva, por exemplo. “Então, atraso existe, mas é coisa rotineira, trabalho de rotina de
segurança esse negócio, mas que não prejudica nada a gente não. Não é nada assim, de meia
hora, de uma hora, não”, explica Gregório. Os horários das refeições são realizados para que
os custodiados tenham tempo de comer, se arrumar e ir para a aula, então raramente afeta a
ida à escola. Ainda assim, há atrasos, como explica Danilo:
[...] questão da rotina deles né, que que acontece: tem os horários de saída só que
como tá super lotado aí as celas são muito cheia, eles não conseguem às vezes tá
pronto para o horário da aula - é meio-dia e meio o horário que os agentes começam
a fazer o confere para poder sair e aí sempre fica alguns para trás né... que tão
tomando banho e não consegue.

São poucos os atrasos ocasionados por simples desinteresse do aluno. De forma geral,
os estudantes colaboram para a ocorrência das classes: “o aluno, ele realmente todos, a maior
parte deles, eles levam isso muito a sério, que a escola é um benefício, né? Além de ser um
direito de estudar, o aluno, ele sabe que se ele fazer alguma coisa que não está de acordo, ele
vai perder esse benefício”, afirma Felipe.
Fabrício relatou que o uso de droga também afeta a educação, pois há uma minoria sob
o efeito de droga e com isso há diminuição no seu desempenho escolar: “Muitos utilizam na
cela e muitos vão no banheiro e utilizam durante a aula. [...] isso é uma prática recorrente, não
só no IPCG, mas eu creio eu que é a nível de presídio, estadual. [...] Nós podemos dizer que é
em torno de 5% que vem aqui durante a escola e utiliza droga [...]”.
Uma questão educacional intrínseca ao sistema prisional que prejudica os índices da
educação é o grande fluxo de mudança dos custodiados de unidade penal. Não foi relatada
ocorrência de brigas ou rebeliões que afetaram o funcionamento da educação. Caso o
custodiado brigue, ele recebe falta grave, perde o direito de estudar e de trabalhar, além de ser
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enviado para cela forte, mas não afeta a educação para os demais custodiados. Segundo vários
relatos, há muitos anos não ocorre rebelião.

[...] lá no IPCG que é uma unidade diferenciada das demais, ela tem um espaço
exclusivo para os alunos que é mais assim aberto, os presos podem ver a cor do sol,
coisa que é diferente em algumas localidades, é... eles têm esse espaço de salas, tem
é... ambiente preparado para aulas de computação também eles têm acesso e os
professores ministram aulas, claro que às vezes é... como eu disse pra você, a rotina
é alterada, mas lá é um dos lugares que menos ocorre essa interferência. (Gustavo).

A questão de efetivo dos agentes penitenciários atrapalha a escola em várias unidades
penais, pois a aula precisa terminar mais cedo, segundo Felipe, por não ter agente de
segurança e custódia suficiente. No presídio feminino, Gilson relata que, ao contrário dos
outros anos, as aulas em 2017 atrasaram bastante devido à redução no número de agentes
penitenciários - ocorrida porque muitos foram realocados para a parte administrativa, assim
como grande parte dos novos contratados no último concurso -, e à troca de plantão ocorrer
antes do término da aula da educação formal e não haver um agente para permanecer na
escola. Dessa forma, a aula precisava terminar antes da troca de turno, gerando uma perda de
40 minutos de aula diária. Esta é uma questão da administração pública organizar melhor a
alocação de seus agentes.

Influência dos órgãos externos

Os custodiados informaram não perceberem no cotidiano do presídio a influência de
órgãos públicos ou instituições diversas, além da SED-MS, AGEPEN e EEPPRLANB para a
implementação da educação.
Seis profissionais de nível de rua relataram não existir diretamente uma influência de
órgãos externos à administração penitenciária e à SED-MS para a implementação da
educação. Pelas entrevistas realizadas, observou-se que o contato com órgãos e instituições é
realizado e percebido pelos profissionais de nível médio que costumam lidar com eventuais
demandas da Defensoria Pública, Conselho da Comunidade Penitenciário e do Juízo da Vara
das Execuções. Segundo Igor, o Conselho da Comunidade voltado para a questão
penitenciária de MS solicita, sobretudo melhoria no ambiente físico das escolas nas unidades
penais do estado. Não foi identificada por nenhum dos entrevistados a influência de
Organizações Não Governamentais (ONGs).
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A Promotoria de Justiça desempenha papel de fiscalização e cobrança da educação do
sistema penitenciário solicitando informações sobre o número de alunos na educação formal e
não formal, recebidas mensalmente pela 22ª Promotoria através de relatório enviado por cada
unidade, de acordo com Diego. No entanto, não realiza um acompanhamento ou
monitoramento mais profundo. A atuação do Ministério Público é efetiva no sentido da
AGEPEN precisar tomar alguma providência para um questionamento daquele órgão.
Já a Defensoria atua quando o custodiado informa ao defensor a vontade de estudar, e
este peticiona um pedido ao IPCG, enquanto o presídio analisa todas as questões informadas,
tais como boa conduta, tempo encarcerado e número de vagas. A Vara de Execução Penal, a
Defensoria e, principalmente, a Promotoria solicitam esclarecimentos via ofício também para
a escola, a qual envia justificativa para a Coordenadoria de Políticas Específicas para
Educação (COPEED) – coordenadoria que responde pela escola na SED –, que analisa e
expede parecer para o gabinete do Secretário da SED-MS que depois envia para a assessoria
da SED-MS comunicar ao órgão questionador, explica Nelson.
Após observação de campo ocorrida no Presídio de Segurança Máxima, notou-se
como se dão as relações políticas e de parcerias entre os vários setores do presídio e órgãos
externos, como o Juizado. Relações políticas informais são substanciais para que ocorra não
apenas a educação nos presídios, mas também questões de segurança do rompimento das
grades, por exemplo. Não há padronização para a ocorrência dessas articulações, os interesses
convergem na busca por parceiros que se solidarizam com as temáticas e possuem mais
influência política para que seja possível a efetivação de determinado objetivo da unidade
penal, como construção de celas, reforma nas grades, recursos financeiros para a realização de
parcerias com a educação não formal, uma vez que a AGEPEN não possui recurso próprio.

Influência dos agentes penitenciários

Na ida a campo no MS, observou-se a influência desempenhada por aqueles que
exercem o contato direto com o preso e com as políticas educacionais. Dentre eles, destacamse o papel dos professores e agentes penitenciários, principalmente do agente responsável pela
educação.
No cotidiano do presídio, o diretor não é quem lida principalmente com a educação e
não possui contato direto com as políticas educacionais, mas, segundo relatos, é fundamental
sua influência para que ela ocorra devidamente, por possuir maior força política para
realização de algum trâmite mais complexo referente à educação. Em casos específicos, relata
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Gilson, como quando a EEPPRLANB realiza eventos, tais como Dia das Mães ou Festa
Junina, há uma participação direta da diretoria, pois a coordenação da Escola envia uma
Comunicação Interna (CI) para a direção do Presídio para informar sobre o evento, no qual
gera uma movimentação diferente, uma vez que há exibição de filmes, apresentação de
músicas, professores levam materiais para realização de atividades, por exemplo (Gilson).
Para os custodiados, os principais atores responsáveis pelo desenvolvimento da
educação no IPCG são: os professores, coordenador pedagógico, diretor, assistente social
responsável pela educação e agente de segurança e custódia responsável pela área da escola.
Fora do cotidiano da educação dentro da UP, a decisão é tomada, sobretudo pela SED-MS,
EEPPRLANB e pela Divisão de Educação da AGEPEN70.

[...] É como eu disse no momento anterior, o diretor ele tem um papel fundamental
quando ele demonstra pro agente penitenciário que a educação em prisões ela pode
facilitar o trabalho dele; o agente penitenciário é de suma importância nesse
momento de liberação e de compreensão de que liberar o interno meia hora depois
vai fazer uma diferença ao final de um mês de aula quando ele faz isso de maneira
corriqueira; é o professor quando mesmo amarrado por um contrato de compromisso
ele caminha um pouco mais, eu ouvi várias vezes nas falas das entrevistas das
profissionais 'não poderia fazer isso, mas, porque o contrato não me permite, mas
não tem como eu não fazê’; então veja que o contrato amarra, mas só que ainda
assim o professor está sendo o professor, está fazendo mais do que normalmente ele
tem que fazer segundo o contrato de compromisso [...]. (Igor).

Conforme se suspeitava, há uma enorme influência de todos que trabalham no IPCG
para que a educação aconteça, de forma que ela é realizada por uma rede de articulação
formada por instituições e profissionais. Todos os entrevistados mostraram a importância que
dão à educação e a veem positivamente no presídio. Há uma assonância geral em favor da
educação e do trabalho.

[...] é o conjunto né, na realidade assim, o conjunto faz acontecê, porque não adianta
nada liberá o preso pra sala de aula se não tem o professor, não adianta nada tê o
professor, se o preso não é liberado, então conjuntamente eles, eles fazem acontecer,
porque existe essa importância de educação em prisões e alguns realmente são
conscientizados [...]. (Gustavo).

Há um contato bastante próximo com alguns agentes penitenciários e custodiados,
principalmente aqueles que estudam ou trabalham, de forma a ser normal a existência de
conversas informais entre eles durante o dia-a-dia do trabalho. Por esse clima menos exaltado
e poderíamos dizer até de animosidade, relatado pelos entrevistados, é possível a existência
70

SED-MS responsável pela articulação da educação formal como um todo, a Escola pela educação básica e a
AGEPEN pela educação formal e não formal.
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das aulas no período matutino e vespertino, mesmo com um reduzido número de agentes
penais de segurança e custódia. No IPCG, na área da educação, um agente de segurança e
custódia fica responsável por 60 presos, enquanto a recomendação é de menos de 5 detentos
por agente penitenciário, segundo a Resolução n. 1/2009 do Conselho Nacional de Política
Penitenciária, tendo em vista que os países europeus obedecem essa proporção média
(CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA, 2009).
Reivindicação dos custodiados

Cristóvão relatou que as solicitações dos custodiados a respeito de questões de
educação são feitas para o coordenador pedagógico, pois ele pergunta aos presos como está o
ensino e se há alguma reclamação ou pedido.
Apenas Cássio relatou a ocorrência de abaixo assinado e paralizações, tais como não
pegar alimentação ou não deixar professores entrar – realizadas pelos presidiários para não ser
retirada a educação do IPCG. Esse mesmo custodiado alegou a coleta de assinaturas dos
presos e entrega da solicitação com a reivindicação para o assistente social responsável pela
educação.
Já Alan e Bosco relataram não existir abaixo assinado nem paralizações realizadas
pelos custodiados, informação corroborada pelos profissionais de nível de rua como Fabrício.
Quando há alguma demanda, os próprios presos falam ou enviam bilhete para o assistente
social responsável pela educação que possui contato diário com os custodiados. Bosco
considera a educação boa na unidade penal, informou apenas a necessidade da estrutura física
comportar mais custodiados na escola, pois há muitos que desejam estudar, mas não
conseguem vaga.
De forma geral, não foi constatada uma forma coletiva dos custodiados solicitarem
suas necessidades quanto à educação ou outro tema. Segundo Danilo, tenta-se resolver o
problema, que pode ser de diversas naturezas como indisciplina e desrespeito ao professor, na
própria ocasião, se for algo mais grave que não é possível resolver, é passado para o agente
penitenciário de segurança e custódia para tomar as medidas cabíveis. Essa é a forma mais
comum, mas também ocorre deles informarem por meio de bilhetes entregues do solário para
o agente ou na área da educação.
Danilo relata ainda outra forma pela qual os custodiados fazem suas solicitações.
Quando os presos desejam algo, tanto relacionado à educação quanto outros assuntos,
funciona da seguinte forma: cada Pavilhão, cada Solário tem um líder – ou seja, tem um
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interno que recolhe diariamente os pedidos de atendimento e passa para cada setor público.
No caso da educação, é passado para o setor da educação do IPCG, lá há uma lista de espera
com os custodiados que desejam estudar.
Diego explica que se a solicitação for mais complexa, como proporcionar um curso
profissionalizante que os presos relataram interesse, o assistente social encaminha essa
solicitação para o diretor do presídio por meio de CI. Este, por sua vez, faz um despacho para
o assistente social que notifica o diretor para que ele encaminhe a demanda à Divisão de
Educação da AGEPEN e assim sejam tomadas as medidas administrativas cabíveis para trazer
o curso à unidade.
Por meio da análise qualitativa das entrevistas, foi percebido que para solicitar algo
referente à educação, a pessoa geralmente procurada pelos custodiados é principalmente o
agente de assistência social responsável pela educação e eventualmente o coordenador
pedagógico, os professores ou o agente de segurança e custódia responsável pela área da
educação. O assistente social é o principal responsável pela conexão entre a demanda do preso
e o que o IPCG pode ofertar nesse sentido.
As demandas dos custodiados relativas à educação raramente passam pelo psicólogo.
Mas foi identificada a importância de todos os setores estarem em conexão:
[...] tem que haver essa interdisciplinariedade que ainda não, não é forte dentro do
sistema penitenciário, ainda é muito precária, ver o indivíduo como um autor de um
delito e se ele comete algum ato indisciplinar aqui dentro, o que que acontece, é a
punição, punição física, punição de afastar daquele local, não há um trabalho de
conscientização, de mudança de comportamento né, de... de inclusão né, é mais,
ainda mais voltada pra exclusão do que pra inclusão, então é um trabalho lento, a
psicologia enfrente essas barreiras né, poder trabalhar com o indivíduo apenado
nesse sentido. (Enzo).

Além disso, os custodiados também fazem solicitações às pessoas de outras
instituições que visitam o presídio. Relatam, por exemplo, para promotoria que visita
mensalmente, para profissionais do DEPEN quando estão na unidade penal, para seus
defensores e advogados, enfim para qualquer autoridade que vá ao presídio.

(...) por exemplo, semana passado tivemo a... presença aqui do diretor do DEPEN de
Brasília, veio pra formatura aqui do EAD que teve, do Instituto Federal de
Educação, curso de... de Ciência Imobiliária. Ele teve aqui na escola, ele ficou, ele
ficou deslumbrado com a escola, ele achou bonito todo mundo de uniforme, com
merenda, entendeu, sala cheia, ele é do governo federal, os alunos foram pedir pra
ele 'olha tá faltando aqui curso que tinha PRONATEC, cadê o PRONATEC nosso
que não vem mais doutor?'. Eles reclamam pra todo mundo que, que eles, que pode
ajudá-los né, lógico que a gente dá uma forcinha, 'olha vai lá e fala, porque o cara é
autoridade', vem um promotor, vem um defensor, vai lá e fala, entendeu, a gente dá
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assim... a gente instrui eles no que eles têm direito, no que eles podem pedir e
conseguir, porque as coisas que eles querem conseguir, que a gente sabe que não vai
dá condição, a gente não fala pra eles pedir, né, porque queira ou não queira, eu
agente aqui pedindo isso, eu tô pedindo pra ninguém, agora quem precisa, que é os
internos, eles têm voz ativa, né, eles são o público alvo, né, do governo federal e do
governo estadual, então eles têm que pedir mesmo e têm pedido. (Emanuel).

Portanto, a reivindicação dos internos é multipolar, fazem para diversos setores, ainda
que seja geralmente feita pelo líder de cela ou pelo próprio custodiado para o agente assistente
social responsável pela educação. Importante informar que não há no site da AGEPEN
informação sobre a existência de Ouvidoria Penitenciária no MS; por meio de pesquisa
realizada

em

www.agepen.ms.gov.br

foi

verificado

o

e-mail

da

ouvidoria

(ouvidoria@agepen.ms.gov.br) apenas em uma notícia para que os agentes penitenciários
pudessem manifestar suas opiniões quanto ao Regimento Interno Básico das Unidades Penais
(OLIVEIRA, 2017). Portanto, não foi identificado um canal para que a sociedade de forma
geral e o custodiado possa se manifestar no site da AGEPEN.

Opinião sobre profissionais

Quanto ao tratamento dos agentes com os custodiados, foi relatado por Brian que
depende muito de cada agente, alguns os tratam com respeito e outros não. A grande maioria
dos custodiados entrevistados – cinco deles – relataram sentir empenho e esforço por parte de
professores, direção do IPCG, equipe responsável pela educação, agente de assistência social.
Portanto, consideram que há um bom acompanhamento de todos os profissionais envolvidos
para que a educação ocorra, nesse caso, seria principalmente a educação formal, uma vez que
diminuíram drasticamente os cursos da educação não formal.

Tem sido bem motivado, porque eles mesmo 'ah, aproveite o tempo', não é porque a
gente, nós fomos excluído da sociedade pelo que fizemos né, aí quando a gente tá
nesse universo das inteligência e da escola, nós somo motivado né, e motivamo
outros também né, pergunta 'e aí realmente aprende?', sim, aprende muita coisa.
Todos que foram pá sala de aula aprenderam, eles motivam sim, eles chama, a dona
[...] [preferiu-se omitir nomes das pessoas citadas] realmente também ela é bem
presente né, ela sai com a lista do pessoal 'ah, por que que o pessoal não foi pá
escola hoje?', ela vai vê 'ah, o cara ficô doente', ela já pede o ..., solta o estudante,
vem, traz pro setor de enfermaria. Tá sendo, tá teno um bom acompanhamento de
todos profissionais, dos agentes, do diretor, todo mundo tá envolvido nisso (Bosco).

Apenas Cássio considera que entre 2012 e 2015 os profissionais do IPCG
acompanhavam mais a educação, de forma que atualmente ela está mais fraca pela falta de
monitoramento por parte dos profissionais.
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Monitoramento

Não é realizado nenhum monitoramento formal no IPCG quanto às métricas
estabelecidas no PEEP-MS e no PEE-MS. Praticamente todos os entrevistados não possuíam
conhecimento do PEEP-MS de 2015-2016, tão pouco de suas metas, bem como da existência
de qualquer outro plano com metas a serem seguidas, como o PEE-MS. Aqueles que
possuíam conhecimento apenas sabiam de sua existência. Dessa forma, constata-se que o
PEEP é mais uma questão formal do que prática. Não há uma sistematização para que ele seja
efetivado, de modo a servir como diretriz para a educação prisional do estado. Ademais, o
próprio PEEP é bastante vago. As metas são, sobretudo, quantitativas e não mencionam a
quantidade específica de aumento de vagas, por exemplo.
O agente de segurança e custódia responsável pela área da educação e o agente de
assistência social responsável pela educação são os principais atores dentro do presídio que
realizam algum tipo de monitoramento quanto à educação, porém não se guiam por metas e
objetivos claros estabelecidos por um plano. Quando à direção, realiza visitas na área da
escola como forma de acompanhamento quanto à educação71.
A EEPPRLANB e demais atores responsáveis pela educação básica seguem o Projeto
Político Pedagógico (PPP) EJA Conectando Saberes para Privados de Liberdade. O PPP é um
plano que deve ser elaborado por toda escola estadual da rede pública, ele serve como
documento norteador da escola para a educação básica para informar como será
desempenhado o ensino para os destinatários, com assuntos como missão da escola e
conteúdos pedagógicos. Os professores no geral não possuem conhecimentos das metas para a
educação no IPCG, eles se guiam pelo PPP para realização das aulas, conforme será verificado
em capítulo 3.1.1.1, item “Educação básica – Escola Estadual Polo Prof.ª Regina Lucia Anffe
Nunes Betine”. O Projeto de 2017 ainda não está disponível no Diário Oficial. A pesquisadora
teve acesso a versão preliminar não oficial enquanto não é publicado.
Na educação básica, é principalmente o coordenador pedagógico quem possui a
incumbência de verificar como é implementada a educação básica – “gestão dos processos
escolares” - e apoiar as atividades dos professores – “formação dos professores” (PLACCO,
SOUZA, ALMEIDA, 2012, p. 754, 763; 765). Porém, na educação realizada nas unidades
penais, ele não está presente no dia-a-dia da escola, apenas realiza visitas esporádicas nos
71

Segundo relatos dos custodiados e de profissionais do presídio, isso costuma ocorrer frequentemente, quase
todos os dias ou pelo menos uma vez por semana.
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estabelecimentos penais, pois não mais possuem adicional de periculosidade e são
responsáveis por várias unidades penais, conforme será verificado no capítulo 3.1.1.1., item
“Contrato dos professores e coordenadores pedagógicos”.
Não há também monitoramento sobre o que ocorreu com os custodiados que
estudaram no IPCG e conseguiram liberdade, há apenas relatos de casos específicos, de tal
forma que não foi possível averiguar tal aspecto. Segundo João, “[...] os internos que estudam,
tem, retornam menos, principalmente os que fazem curso superior, entendeu? Geralmente
cumprem pena e não retornam, agora esse pessoal que tá no nível fundamental, é..., passou o
prazo da remição, geralmente volta”.

3.1.1.1. Educação Formal

SED-MS

A SED-MS está dividida em seis superintendências: Diretoria-Geral de Infraestrutura,
Administração e Apoio Escolar; Superintendência de Gestão de Pessoas; Superintendência de
Políticas Educacionais; Superintendência de Administração das Regionais; Superintendência
de Planejamento e Apoio Institucional; e Superintendência de Administração, Orçamento e
Finanças. A essas superintendências, estão subordinadas um total de 20 coordenadorias. A
COPEED, subordinada à Superintendência de Políticas Educacionais, é a responsável pela
educação formal nos estabelecimentos penais, portanto é o setor que articulará junto à
AGEPEN e à EEPPRLANB, a educação formal nos estabelecimentos penais72.
O principal órgão com o qual a SED-MS dialoga é a AGEPEN, tanto com a Divisão
Educacional quanto com a Diretoria a ela vinculada, ou seja, a DAP. A SED-MS participa dos
Conselhos da Comunidade, tanto dos presídios estaduais quanto do federal. Já o diálogo com
órgãos como a Defensoria e Promotoria é escasso. Da mesma forma com que ocorre na
educação em SP, agentes dos mesmos níveis institucionais costumam dialogar – diretor da
SED-MS, fala com diretor da AGEPEN, cargos de níveis hierárquicos menores, com níveis
hierárquicos menores do outro órgão, explica Leonardo. De maneira simplificada, o
organograma abaixo apresenta atores e instituição responsáveis pela educação formal:
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Abaixo da Superintendência de Políticas Educacionais, há nove coordenadorias. Como o presente trabalho é
tratado sobre a educação em estabelecimentos penais, focaremos a atenção na COPEED. No Anexo I, consta o
organograma da SED-MS (MATO GROSSO DO SUL, [2018?]a ).
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Figura 1: Organograma da AGEPEN
Fonte: MATO GROSSO DO SUL, 2017d.

Abaixo segue tabela com os dados da educação formal de julho de 2017 no IPCG73. A
maior parte dos custodiados alunos cursam o ensino fundamental do EJA, mas há alunos no
ensino médio e na graduação EAD.
Tabela 13 – Educação formal em 2017 no IPCG

U.
Penal

EDUCAÇÃO FORMAL - JULHO/2017
Externo Externo
Total
à U.
à U.
Superior
PósEnsino
por
E.F E.M
E.F
E.M
Superior externo graduação Qualificação técnico unidade

IPCG 227
48
Fonte: AGEPEN/MS

-

-

4

-

0

-

-

279

Educação básica – Escola Estadual Polo Prof.ª Regina Lúcia Anffe Nunes Betine

A oferta da educação básica - alfabetização, ensino fundamental e ensino médio - dos
estabelecimentos penais e Unidades Educacionais de Internação (UNEIS) de todo o estado é
competência da EEPPRLANB. Esta Escola é estadual e está vinculada à SED-MS e submissa
à COPEED, responsável pelas políticas públicas específicas da educação. Essa coordenadoria
73

Tabela feita pela pesquisadora com base em informação consolidada de todas as unidades penais do MS cedida
pela AGEPEN em agosto de 2017 (MATO GROSSO DO SUL, 2017c).
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é encarregada pela educação quilombola, educação indígena, educação do campo e educação
prisional74. Toda relação institucional via Escola é tratada diretamente com essa
coordenadoria por meio de ligações, e-mails e CI. A COPEED, além de atender a tais
solicitações da Escola, também dá apoio institucional e direcionamento para as ações a serem
realizadas junto às instituições prisionais, de acordo com Nelson.
A COPEED possui um coordenador e secretária responsáveis e a EEPPRLANB uma
diretoria própria75, professores e coordenadores pedagógicos. Estes são contratados
semestralmente, com possibilidade de renovação. O aspecto da contratação de professores
para a EJA em unidades penais será tratado em abaixo em item “Contrato dos professores e
coordenadores pedagógicos”.
Como a EEPPRLANB é responsável pela educação básica nas UPs de todo estado, ela
possui uma equipe de coordenadores responsáveis pela educação nas prisões do interior –
Corumbá, Três Lagoas, Dourados – e da capital – encarregados pelos presídios de Campo
Grande e das cidades do interior. Cada coordenador fica responsável por um certo número de
presídios, aproximadamente cinco. Um coordenador, como esclarece Nelson, é responsável
por Aquidauana, Jardim, Cassilândia e Naviraí e também o presídio Federal de Campo
Grande; uma coordenadora, por exemplo, é responsável por Jataí, Nova Andradina, Coxim,
São Gabriel d'Oeste, Ponta Porã.
A instituição não possui o ensino regular para alunos da rede pública, pois tem a
incumbência de realizar a educação formal para os custodiados e menores infratores. Há a
estrutura física de uma escola, com 29 extensões em 18 municípios sul-mato-grossenses com
professores e coordenadores pedagógicos, no entanto as aulas ocorrem distribuídas nas UPs.
Abaixo segue fluxo de como ocorre a articulação para a oferta da educação básica:

74

Como no presente trabalho é tratado a educação prisional, falaremos apenas da atribuição da COPEED quanto
a esse tema.
75
Os cargos da diretoria são estabelecidos por concurso e cargo de confiança.
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Figura 2 – Organograma da educação básica nas UPs
Fonte: MATO GROSSO DO SUL, 2017d.

Conforme prevê a LDB (art. 12, inciso I), os estabelecimentos de ensino devem
elaborar e executar a sua proposta pedagógica (BRASIL, 1996), dessa forma toda escola
estadual do MS precisa elaborar um PPP. Para a definição desse Plano, os professores junto
aos demais profissionais da escola fazem uma comissão para o planejamento anual. O PPP é
baseado no PEE-MS, levando em consideração a LDB e os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), podendo ser alterado anualmente. Conectando Saberes, projeto criado pelo
MS para trabalhar com a EJA, é a modalidade de ensino EJA utilizada pelos docentes do
estado e desenvolvida para todas as escolas estaduais do MS que a possuem.
Segundo Olavo, o PPP da EEPPRLANB utiliza a EJA Conectando Saberes com
algumas singularidades do contexto prisional, mas não há grandes modificações até pelo
público ser um pouco próximo: jovens, de até 34 anos, com baixa escolarização e nível social.
Assim, há uma base estadual comum dos conteúdos no MS, para que o aluno possa ter a
mesma matéria em qualquer escola que estude dentro do estado. Principalmente sob o aspecto
pedagógico, os professores e coordenadores pedagógicos se guiam por esse PPP “EJA
Conectando Saberes”, de acordo com Diego. Esse projeto permite ao docente flexibilizar a
forma de abordagem da aula, assim, é possível adaptar o ensinamento para a realidade e
necessidades atuais – o que configura um interesse dos custodiados que desejam saber quais
são os acontecimentos e oportunidades fora da unidade penal, acrescenta Gregório.
Foi relatada a utilização de um mesmo PPP para UPs de todo o estado, mesmo com
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realidades distintas e unidades penais espalhadas:

[...] se eu pego de Cassilândia à Corumbá são as duas cidades mais distantes que nós
temos unidades penais, eu tenho mais de 800 quilômetros e o Projeto Político
Pedagógico da região de Cassilândia que tá lá na fronteira com Goiás é o mesmo do
Projeto Político Pedagógico de Corumbá que tá na fronteira com a Bolívia. Então
nós temos que pensar nisso também, porque de repente atende uma, de repente não
atende a outra que é o mesmo Projeto Político Pedagógico de Campo Grande, de
todo o estado. Então esse pode ser um dos problemas que... que foram encontrados,
sinalizados e que a gente pode pensar em uma forma de minimizar isso [...]. (Igor).

A partir de 2017, o projeto EJA Conectando Saberes passou a operar em módulos76
divididos da seguinte forma: módulos iniciais I e II - correspondentes aos anos iniciais do
ensino fundamental (alfabetização); módulos intermediários I, II, III e IV – correspondentes ao
ensino intermediário (6ª ao 9ª série); e os módulos finais, equivalentes ao ensino médio (1º ao
3º ano), também com quatro módulos. Cada módulo tem a duração de 100 dias letivos,
equivalente a um semestre letivo; totalizando cinco anos de EJA. As aulas possuem duração de
60 minutos, quatro horas por dia em cinco dias na semana, de segunda à sexta, de forma que a
cada três dias estudados, sejam realizadas 12 horas de estudo, portanto um dia de remição –
facilitando a contagem dos dias remidos77. O reajuste para cinco anos de EJA foi realizado
recentemente devido a estudo da média de tempo de aprisionamento do MS que, segundo
Olavo, é de seis anos.

[...] nosso antigo projeto, ele tinha elevação da escolaridade de forma anualizado, ou
seja, você conhece a circulação dentro do sistema carcerário né: o indulto de natal,
progressão de regime, tudo mais, o quê acontecia? O aluno estudava três bimestres
saía, perdia o ano letivo inteiro; o aluno estudava dois bimestres saía, perdia o ano
inteiro letivo; então você não tinha uma elevação da escolaridade significativa,
porque que nós reduzimos então para módulos de seis meses? para aproveitar esse...
essa elevação da escolaridade, então se o interno estudou os primeiros seis meses e
obteve êxito, ele tem a elevação da escolaridade e ele continua lá fora da onde ele
parou aqui, esse é o desenho. E é por isso que o Projeto Conectando Saberes aqui
dentro do sistema prisional é o mesmo que lá fora, claro mudam-se as
especificidades, mas o módulo, os componentes curriculares, são o mesmo, são os
mesmos; então se ele, por exemplo, em tese, ele pode estudar o primeiro semestre
conosco, passar de módulo, ter a progressão, elevação de escolaridade, continuar no
segundo semestre lá fora, sem perder essa... essa elevação da escolaridade. (Thiago).

Dessa forma, foi necessário um projeto pedagógico que se ajustasse ao encarcerado do
MS para que os destinatários da política pública conseguissem em média concluir todo ciclo

76
77

Anteriormente o escalonamento da aula, chamado de fase, era EJA anual e multifaseado.
Informações retiradas de PPP de 2016 ao qual pesquisadora teve acesso – ainda não está disponível em Diário
Oficial – e de entrevista com Leonardo
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da educação básica dentro dessa taxa de aprisionamento, e aí contribuir com o índice de
educação78.
Além disso, conforme dito acima, o Projeto foi realizado de uma forma para que em
todo o estado os alunos de EJA de um mesmo módulo recebam conteúdo equivalente. Dessa
forma, explica Diego, o aluno não precisa realizar novamente a prova de classificação e o
trâmite é mais simples. Apesar de tentar ser realizado de forma eficaz, segundo relatos de
atores de nível de rua, nesses casos de transferência de unidade penal em geral o custodiado
aguarda um mês para ser alocado no módulo que realizava, ficando um período sem o
conteúdo.
Portanto, a mudança de presídio interfere no estudo do custodiado, uma vez que a
matrícula não é transferida de imediato, pois o preso fica por 30 dias em período de
observação ao chegar na nova unidade penal. Com isso, apesar da educação funcionar em
conjunto em todo o estado – ao mesmo tempo que ocorre o módulo I no IPCG, ocorre o
módulo I em outros presídios do Estado -, por vezes, os custodiados perdem a continuidade e
o vínculo. Para isso não ocorrer, a matrícula deveria ser transferida de imediato, sem os 30
dias de observação, conclui Gustavo.
Outra questão ajustada, continua Gustavo, foi a existência de alunos de diferentes
módulos em uma mesma sala, ou seja, vários módulos lecionados no mesmo dia pelo
professor em questão, com turmas multianuais, e a duração da aula para horário cheio de 60
minutos, facilitando a contagem da remição.

Na verdade assim, ainda não se deu tempo da gente fazer uma avaliação né desse
projeto porque até mesmo nós estamos aí em fase de implementação desse projeto,
fase adaptações, os professores também estão se adaptando, coordenadores se
adaptando também a esse no projeto, porque o projeto vigorou agora, começou a ser
implementado agora em 2017 né. (Nelson).

Como o ano de 2017 foi o primeiro com a utilização modular, tanto os profissionais
quanto os custodiados estão em fase de adaptação, aspecto verificado pelo trabalho de campo,
conforme relatos abaixo dos custodiados e dos agentes, respectivamente.
[...] referente as aula do módulo, eles tão colocando módulo 1, módulo 2, módulo 3
tudo junto, confundindo, chegando a confundir a escolaridade da pessoa. Tem
pessoa que não tem aquele grau de... de ensino, acaba se perdendo, não sabendo nem
o que que tá estudando né, hoje tá tudo bagunçado dentro do... das sala que devia ser
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Ao explicar o motivo dessa mudança, o informante relatou pela diminuição da reincidência e para contribuir
com o escopo da remição. Porém, esse não é o entendimento do presente trabalho.
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dividida, sendo que tão aplicando três sala dentro de uma sala só com as mesmo
conteúdo [...]. (Cássio).
[...] Pra economizar professor. E a educação de qualidade fica comprometida.
Porque um professor às vezes ele está lá com 25 alunos na sala e pessoas de fases
totalmente diferentes, terceira e quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Um professor
pra dar atenção e ensinar todos esses. Que educação é essa? Né? E infelizmente as
remições também continuam atrasadas, a Escola Polo não está dando conta de emitir
essas remições e isso desanima o aluno. (Hélio).
Olha, ao meu ver não foi nada legal, não foi legal, eu não achei interessante. Eu
achei que esse módulo semestral ele proporcionaria mais tempo pra trabalhar melhor
com o aluno, e pelo contrário, não foi isso que eu senti na prática. O bimestre, ele
nos proporcionava um maior controle de presença, um maior controle de falta, um
maior controle nas dificuldades que a gente encontra peculiar do prisional, e dava
pra você resolver rápido. Agora você passa seis meses, fechar o semestre, um último
conselho de classe ou num pré-conselho resolver uma situação que já tá muito
tempo, é muito mais difícil[...]. (Felipe).

Já outros viram a mudança para módulo como positiva. Segundo Leonardo, a alteração
de fase para módulo diminuiu a evasão e melhorou a aprendizagem. A realização de vários
módulos em uma mesma sala foi uma opção administrativa e logística realizada pela
EEPPRLANB e SED-MS. Olavo relata a necessidade de alocar as salas disponíveis para
todos os módulos em que há alunos – dado que a média nas unidades penais do MS é de 2,4
salas por extensão:

Essas turmas são multianuais [...] então para atender um maior número de alunos, a
gente juntou as salas de formas que elas sejam multianuais de acordo com seu
segmento né, então foi assim que nós resolvemos. [Então é uma sala inicial que aí
tem todos os níveis, uma sala intermediária e uma sala final?] É, o que ocorre é, por
exemplo, nas unidades que têm duas turmas de intermediário, por exemplo, em
Cassilândia funciona assim, de manhã é só intermediário 1 e 2, e à tarde é só
intermediário 3 e 4. Mas isso a gente vai ajustando pelas matrículas [conforme a
demanda né]. Uhum.

Houve muitas modificações na educação formal nos últimos anos. Fabrício explica
que durante 12 anos permaneceu na EEPPRLANB a mesma diretoria, mas em 2016 houve
troca na direção, o que se repetiu em 2017, devido a determinação da SED-MS. A diretoria da
Escola mudou três vezes em dois anos, com isso gerou mudanças tanto do corpo profissional
quanto metodológicas. De 2016 para 2017, muitos professores foram substituídos. O
coordenador pedagógico responsável pelo IPCG também é outro, além da modificação para
módulo. Ademais, no tocante à educação como um todo, em 2015 modificou o responsável
pela Divisão Educacional da AGEPEN. Com isso, observa-se como a questão política afeta a
educação, e também a forma com que está estruturada a escola com o regime de contratações
de professores e coordenadores pedagógicos, gerando uma alta rotatividade de profissionais.
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O ano de 2017, conforme relatos de profissionais e custodiados, foi um ano com muitas
modificações na educação formal, de forma que todos estão em fase de adaptação, uma vez
que praticamente não há cursos de formação e muito conhecimento fica detido com o anterior
responsável por não haver uma gestão voltada à continuidade desse trabalho.
A evasão da educação básica diminuiu no IPCG, pois é realizado um controle diário
dos custodiados que vão para a área da educação. Na parte da manhã e da tarde o agente de
assistência social responsável pela educação acompanha o agente de segurança e custódia que
retira os custodiados alunos dos solários, de tal forma que é verificado o motivo da falta. Por
ter esse contato direto com os custodiados alunos, o assistente social verifica também as suas
necessidades quanto às questões jurídicas, de saúde – hospitalar e dental -, sanitárias – como
material higiênico. Esse acompanhamento presencial diário diminuiu as faltas por conseguir
verificar porque o aluno não foi à escola, de tal modo que, muitas vezes, ele falou que não ia,
mas pela conversa com o assistente social, ele vai79. Dessa forma, segundo o responsável pelo
setor, Danilo, o trabalho é realizado de forma a dar algum incentivo para que os custodiados
continuem estudando, se não há esse incentivo, esse acompanhamento próximo, muitos não
conseguem dar continuidade, faltam, perdem o interesse, querem desistir das aulas.
Atualmente no IPCG há a possibilidade do custodiado ou trabalhar ou estudar, sendo
impossibilitado, via de regra, de realizar ambos na mesma época, conforme explicado em
capítulo 3.1.1, item “Remição da pena”. Leonardo entende que isso gera muita rotatividade,
porque às vezes o custodiado prefere trabalhar, porque além de remir pena ele ganha dinheiro,
então ele abandona os estudos. Uma forma que o IPCG encontrou recentemente para que isso
não ocorra foi o aluno estar vinculado à educação básica até o término do módulo, de modo
que não possa sair da Escola no meio do módulo para trabalhar, caso ele queira ausentar-se no
meio do módulo sem uma justificativa coerente (doença, por exemplo, é considerada
justificativa), ele pode, mas não será alocado no trabalho naquele semestre, complementa
Danilo.

Material, uniforme e eventos da educação básica

Tudo o que uma escola estadual da rede pública oferece, a EEPPRLANB também deve
propiciar, como uniforme, lanche durante o intervalo, kit escolares e eventos anuais, como
festa junina. O processo de logística quanto ao material didático exige uma adequação ao

79

Situação verificada presencialmente pela pesquisadora durante estudo de campo e pelas entrevistas.
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sistema penitenciário, uma vez que o fluxo de entrada e saída é grande, lembra Olavo.

[...] o kit escolar chega quase na metade do ano, depois de três meses, dois, três
meses. Aqui é um lugar que não vai dar dinheiro pra ninguém, então assim, não é
um lugar muito visado de ser ajudado [...] o que a gente precisava era de mais
subsídio de materiais, de... ou se possível um curso, né? E essas coisas que nós
somos muito carentes, porque nós fazemos muita coisa com quase nada de material
[...]. (Felipe).

O material didático e escolar utilizado pelos professores no dia-a-dia fica guardado
geralmente na sala dos professores. Qualquer tipo de material diverso desse que entra na
unidade penal, independente de ser da educação ou não, precisa de autorização do Setor de
Disciplina por questões de segurança. Caso seja voltada para a educação, explicam Danilo e
Felipe, a solicitação para a entrada de material deve ser enviada com antecedência pelo
professor por meio de CI ao agente de assistência social, e este envia para a Disciplina. Caso
não veja problema em relação à segurança, o setor autoriza a entrada do material, que pode
ser, por exemplo, tinta guache à base de água para pintura, pincel, canetão, giz de cera, lápis
de cor. Esse trâmite é cumprido normalmente pelos professores.
Fluxo da educação formal80

No dia-a-dia do presídio, a educação básica segue o seguinte trâmite: antes do início
da aula da manhã, o Setor de Educação do IPCG deixa um custodiado responsável por lançar
as listas de alunos, chamada de confere, dos Pavilhões 1 e 2. Além disso, diariamente esse
setor recebe a movimentação carcerária, que é a entrada e saída de custodiados da unidade
penal. Após receber essa movimentação, o agente assistente social responsável pelo Setor de
Educação do IPCG verifica na ficha/prontuário disciplinar - feita pelo Setor de Inclusão assim
que o custodiado chega na nova unidade penal81 - se o custodiado que entrou na unidade era
aluno ou não no presídio em que estava. Se ele já era aluno em outra UP e acabou de chegar
no IPCG, é enviado um e-mail para a EEPPRLANB com a informação que ele está no IPCG e
necessita ser remanejado o mais rápido possível – isso está sujeito ao prazo de um mês
aproximadamente conforme explicado em capítulo 3.1.1.1, item “Educação Básica – Escola
Estadual Polo Prof.ª Regina Lucia Anffe Nunes Betine”. Caso ele saia do IPCG – por alvará, e
vai para o semiaberto, ou por mudança de presídio - também é informado no e-mail.
80

O papel do agente de assistência social responsável pelo Setor Educacional foi relatado em capítulo 3.1.1, item
“Agente de Assistência Social”.
81
Procedimento de inclusão detalhado em capítulo 3.1.1, item “Procedimento Diário”.
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Quando um preso ingressa na unidade penal, caso queira estudar, menciona o interesse
no Setor de Disciplina onde é realizado o preenchimento do formulário do interno. Nesse
caso, ele precisará cumprir o prazo de três meses. Após o período, e se ele não tiver cometido
conduta inadequada, o Setor da Educação analisa o prontuário e caso não tenha nenhum
óbice, é enviado o nome para a EEPPRLANB com a solicitação da prova de classificação
para identificar em qual módulo ele será alocado. Repassada a listagem feita pela Escola, é
aplicada a prova de classificação. De acordo com Diego, essa avaliação é dispensada apenas
em duas ocasiões: se ele nunca tiver estudado, pois vai direto para o módulo inicial I de
alfabetização; ou se ele já tiver estudado em rede pública e conste no sistema estadual do MS
seu estudo, nesse caso ele cairá no módulo seguinte ao que finalizou.
A matrícula está vinculada à prova classificatória. Atualmente, ao responder as
questões, cada uma delas já informa em qual módulo o aluno será destinado. Para Leonardo,
isso facilitou bastante, pois antes tinha prova para cada série - atualmente denominada módulo
no EJA do MS - sendo comum a realização de várias provas para verificar qual de fato era a
série do aluno. Desde 2017, na mesma avaliação há a especificidade para cada ano.
A sala é separada por módulos, dinâmica igual em todas as unidades, e é preciso
também ser verificada a questão de disponibilidade da UP, segundo Godoi e Olavo. Há um
banco de vagas para aqueles que não conseguirem ter seus nomes inclusos, assim o nome é
colocado na lista de espera e o processo é um pouco mais rápido, observa Leonardo. Caso
haja desistência ou o preso seja transferido de unidade/consiga liberdade, o custodiado inicia
após o módulo ter começado, desde que não tenha perdido aulas além do permitido.
As aulas têm início às 7:30; intervalo das 9:30 às 9:45, e término entre 11:20 e 11:30.
Conforme relatado em capítulo 3.1.1, item “Cotidiano da unidade prisional”, quando não há
aula determinado dia ou por algum motivo a unidade não vai atender a parte administrativa, o
professor desenvolve uma atividade dirigida. Diego explica que cada professor vai verificar o
melhor período para passar e corrigir essa atividade supervisionada: ou durante a própria aula
após ministrar o conteúdo do dia ou durante o intervalo.
Contrato dos professores e coordenadores pedagógicos

A contratação dos professores e coordenadores pedagógicos envolve todo um processo
logístico e administrativo na EEPPRLANB realizado a cada seis meses, prazo previsto no
contrato. Há uma plataforma online de seleção para contratação desses profissionais, na qual
os candidatos devem preencher informações como: dados pessoais, formação, habilitação,
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titulação, município que deseja atuar, projeto de preferência – sistema prisional ou UNEIS -,
se já atuou em projetos AJA ou EJA, se já trabalho na EEPPRLANB, conhecimento em
tecnologia de comunicação, expectativas em relação aos privados em liberdade, devem ainda
escolher se desejam dar aula em unidades de custódia, para menores infratores, ou em
unidades penitenciárias.
Posteriormente, a Escola os entrevista. Para atuar como professor no estado é preciso
ter licenciatura. Caso seja convocado, o candidato deve apresentar os documentos pessoais,
atestado psicológico e psiquiátrico, além de sete certidões: Criminal Estadual, Militar
Estadual, Cível Estadual, Militar Federal, Federal Cível, Federal Criminal e da Polícia
Federal, explica Olavo. Caso não seja identificada nessas certidões nenhuma limitação para a
convocação do professor, a Escola encaminha os dados dos candidatos para a AGEPEN para
que o Setor de Inteligência faça as devidas investigações por meio do “Sistema Integrado de
Informação e Gestāo da Oferta Educativa e Formativa” (SIGO) e do “Levantamento Nacional
de Informações Penitenciárias” (Infopen). Se não houver objeção da AGEPEN, a
EEPPRLANB instrui o processo de convocação e posteriormente encaminha lista consolidada
e aprovada para a AGEPEN. Logo após essa avaliação, a AGEPEN encaminha o nome para o
Grupo de Intervenção e Sistema Prisional (GISP) para apuração mais aprofundada, caso haja
algum problema, dispensa o professor. Para agilizar o processo e iniciar as aulas, o professor
já é liberado após a consulta no Infopen e SIGO. A Escola envia um ofício à AGEPEN para
autorizar a entrada do docente nos dias e horários que lecionará durante o período de seis
meses do contrato. Esse processo burocrático realizado em conjunto pela EEPPRLANB,
AGEPEN, principalmente, e também pela SED-MS, por meio da COPEED, é uma medida de
segurança a ser cumprida, pois a aula ocorrerá em uma UP.
Ao ser contratado, o docente poderá ser alocado apenas em uma unidade penitenciária,
ou em várias, a depender da necessidade da Escola. Segundo Gegório, a EEPPRLANB monta
a escala de trabalho de cada um dos professores de acordo com as matérias que ministram e
unidades que serão alocados. O professor contratado pela Escola é locado no presídio, ou seja,
ministra as aulas na UP, e cumpre o restante da carga horária na EEPPRLANB.
No caso dos coordenadores pedagógicos, acontece de forma semelhante: eles também
passam por essa seleção e são contratados pela Escola por prazo de seis meses. Cada
coordenador será designado para ter essa função em um determinado número de unidades
penais, sendo responsável por elas.
Importante salientar a diferenciação da contratação dos professores e coordenadores da
EEPPRLANB: apenas os professores recebem adicional de periculosidade de 50% por
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trabalhar em unidade penal, os coordenadores, devido a um ajuste recente da SED-MS não
recebem mais esse adicional. Isso foi citado pelos atores de nível médio Leonardo e Mariano
como um fator que prejudicou o acompanhamento do coordenador pedagógico, porém outros
relatam que é mais justo dessa forma, pois grande parte da carga horária do coordenador não
ocorre dentro do presídio, ademais havia a necessidade da SED-MS cortar custos, de forma
que uma das alternativas foi o corte do adicional de periculosidade e redução do número de
coordenadores. Para Hélio, até 2015 havia um coordenador para cada UP na capital e interior,
os quais constantemente estavam presentes e agilizavam as questões pedagógicas, assim a
educação fluía mais rapidamente. “A partir de 2016 já reduziram esse número de
coordenadores, ficaram poucos coordenadores”.
Segundo Danilo, antes tinha um coordenador pedagógico que visitava a unidade
semanalmente, com o corte de custos, foi cortado o adicional de periculosidade do
coordenador, além de ser um coordenador para várias unidades penais. Esta diminuição na
frequência do coordenador também foi observada pelo custodiado Emerson e por André:
“Geralmente ela não vem uma vez por semana, porque ela vai a todas as escolas que têm aqui
dentro de Campo Grande né? [...] Mas ela não deixa de vir”.
Com isso, diversas vezes os coordenadores não descem até a área da educação,
permanecem apenas na parte administrativa do presídio para conversar com o agente
assistente social responsável pela educação. Além disso, como são responsáveis por outras
unidades penais e por tarefas burocráticas a serem realizadas na sede da Escola, não visitam
com muita frequência as UPs.
Segundo Leonardo, alguns professores e coordenadores locados na Escola não
cumpriam o horário e ganhavam 50% a mais, indo esporadicamente, além de um quadro
elevado de professores com número pequeno de alunos. Alguns profissionais veem aspectos
positivos e negativos neste modelo de empregabilidade:
Então assim, essa questão de ser favorável ou não a contratação de seis meses - por
um lado eu acho positivo, porque nós temos a oportunidade de avaliar o profissional,
entendeu, e saber se aquele profissional vai continuar com a escola ou não. [...]
Então assim, a rotatividade de professor eu acho que ela não é positiva, e até mesmo
dentro do sistema prisional tem toda uma burocracia para o professor começar a dar
aula [...] Então assim, até por essa, e aí, um exemplo assim: aí os agentes estão
acostumados com aquele professor, aí a Flávia vai lá, professora de língua
portuguesa, que vai lá sempre, tal, tal ,tal, aí no próximo semestre um outro, aí até
todos os agentes também te conhecerem, saber que você é professor da escola;
então assim, esse contrato de seis meses, por isso que eu falo que ele tem aí os seus
dois lados entendeu, porque se o professor não estiver dando certo também, nós
temos que ter a liberdade e autonomia de chamar o professor e falar 'olha, você não
se encaixa, você não tem perfil', mas tem a questão da facilidade e também dos laços
institucionais que pode facilitar né [...]. (Nelson).
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Se isso possibilita o não engessamento do corpo docente e permite que não sejam mais
contratados professores que não se adaptaram ao ensino, por um lado, por outro os
professores ficam a cargo de opiniões arbitrárias quanto ao seu trabalho, não podendo ter
embates políticos com os agentes ou direção aos quais estão subordinados caso queira a sua
recontratação, além de não terem nenhuma segurança se serão ou não recontratados - o que
gera grande preocupação e faz com que alguns busquem outros trabalhos pela estabilidade,
como observa Brian:

[...] então eu acho que fica ruim [o contrato dos professores ser de seis meses],
porque a gente acaba criano um laço familiar entre professor e aluno, que é o mais
importante aqui dentro, porque é conforme eu falei, eles não vejo a gente somente
como preso, eles não vê a gente como preso, eles vê a gente como um ser humano,
como uma pessoa com chances e oportunidades para mudança de vida.

O professor é contratado e não tem certeza se no próximo semestre será recontratado.
Em julho o docente fica desempregado e caso seja recontratado, o contrato é de agosto até
dezembro e então de fevereiro a junho. Há um mês que eles ficam sem pagamento, sem saber
se serão ou não recontratados. Há professores que estão há 13 anos nesse ciclo de contratação,
término do contrato e recontratação. Não há uma continuidade de fato.
Nós temos um mês ali que ele não tem pagamento, que ele não sabe como que vai
ser, que ele não tem certeza se no próximo semestre ele será recontratado e aí isso
depende da simpatia do coordenador dele, se tá tudo bem, se não tá, então isso é um
problema, então o que a gente defende é que esses professores precisam ser do
quadro permanente da Secretaria de Educação e aquele que tiver perfil vai ser
destacado, deslocado pra dar aula dentro de prisões [...]. (Igor).

Para recontratação é verificado pela Escola questões de desempenho e perfil - a
unidade eventualmente também faz a avaliação dos professores. Para o Nelson, o ideal seria
fazer uma avaliação do corpo docente de toda Escola, com avaliações e sugestões dos alunos
e dos profissionais envolvidos. Felipe lembra que “[...] o professor, ele também tem uma
aceitação pelos internos, e isso é bem transparente, eles demonstram isso, a casa, o presídio
demonstra isso, se os agentes olhar o professor e falar ‘ah, esse professor não tá dando muito
certo em alguns requisitos’ o professor também já não fica mais ali [...]”.
Porém, por falta de mão de obra e organização administrativa isso não é realizado
efetivamente, além da diretoria ser bastante recente e terem ocorrido várias mudanças em
2017. Com isso, não há regras claras para recontratação, e eles ficam mais sujeitos a questões
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discricionárias e políticas. Caso o professor seja recontratado, a recontratação ocorre de
maneira simples, não é preciso preencher novamente o interesse de contratação no site.

Professores

Há aproximadamente dois anos, é feito um rodízio nos presídios nos quais os
professores ministram as aulas. Por exemplo, aqueles que dão aula no IPCG, dão também no
Centro de Triagem ou no Presídio Feminino. Em 2017, entraram muitos professores novos.
Com essa mudança no quadro de docentes, os alunos têm se mostrado mais interessados,
observa Emanuel.
Há um curso de formação inicial de professores logo após a contratação pela Escola o
qual ocorre presencialmente e também por vídeo para que os profissionais do interior
consigam ter acesso. Um problema levantado foi o pouco contato da EEPPRLANB com os
profissionais que estão no interior, entretanto este fator não é prejudicial ao IPCG, uma vez
que este está localizado na Capital assim como a Escola e a SED-MS. Nesse vídeo são
tratados, sobretudo assuntos do dia a dia da unidade penal, vestimentas, cuidados, como se
portar. Segundo o profissional de nível de rua Felipe, a formação inicial não é uma
qualificação de fato, é uma reunião muito rasa.
Essa formação inicial foi relatada por conter várias exigências do sistema prisional a
ser cumprida pelo profissional, porém em geral isso é percebido como algo importante para a
segurança do sistema penitenciário:

Então aqui na unidade prisional nós temos muitas regras. Então eu não vejo isso
como um terrorismo, mas algo muito importante e que teria que ser falado não só no
início, mas sempre, porque vai indo o tempo a pessoa esquece, aí começa a pisar na
bola, fazer isso que não podia, isso, aquilo e aquilo e suja a imagem de um grupo
todo. (Felipe).

Porém, outros verificam essas exigências na contratação previstas no curso de
formação, juntamente com o Termo de Compromisso no qual o docente assina ao ser
contratado, como fator que engessa a educação na unidade penal:

Esse contrato de compromisso ele tem, salvo engano, 18 proibições, tudo que o
professor não pode fazer: ele não pode saber da vida do aluno, ele não pode
conversar com o aluno fora da sala de aula. Todos os problemas que os professores
têm fora do presídio, dentro ele não tem, porque isso é apagado pelo contrato que ele
é obrigado a assinar, senão ele não entra em sala de aula. Tudo aquilo que poderia
fazer a EJA efetivamente ser a EJA, porque a gente tem um pressuposto de utilizar a
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vida do aluno pra que ele tenha interesse e que realmente faça sentido, não pode ser
feito dentro das prisões [...]. (Igor).

Para João, não há capacitações periódicas realizadas para os docentes. Além deste,
vários profissionais externos à Escola mencionaram não saber da existência de outro curso de
formação para os professores além do curso inicial, quando eles são recém contratados.
Porém, Olavo informou a previsão de formação continuada dos professores no calendário do
período letivo. No final de toda formação continuada, os participantes respondem um
formulário específico por tópico – no início do ano foi sobre planejamento, o próximo será
sobre aprendizagem. Além disso, na metade do módulo, há o pré-conselho, no final do
módulo, há o conselho de classe e o conselho final. Há ainda um projeto da direção da Escola
para implantação de um conselho com alguns alunos para avaliação do corpo docente e
coordenação pedagógica, ainda não colocado em prática. Nos conselhos de classe, os
professores informam as dificuldades à coordenadora, que conversa com a unidade para
verificar qual encaminhamento será dado ao aluno, explica Felipe.
Segundo Gilson, mensalmente ocorre a formação dos professores aos sábados pela
manhã, com os professores de todas unidades penais, exceto da penitenciária federal. Caso
haja alguma situação específica de um presídio, é tratado em separado logo após a reunião.
Ademais, o professor realiza reuniões esporádicas com o coordenador pedagógico na qual está
vinculado e com a diretoria.
A oferta da educação básica é responsabilidade da Escola, mas o território é da
administração penitenciária. Daí, explica Olavo, a necessidade de realizar uma formação
conjunta com os agentes responsáveis pela pasta da educação, diretores carcerários,
professores, e coordenadores pedagógicos.
Do ponto de vista dos professores da educação básica, a EEPPRLANB é o principal
órgão para que ele consiga realizar sua aula; seguido da AGEPEN, sua Divisão Educacional
em conjunto com a direção e coordenação da Escola e com a COPEED. Não há muito
contato dos professores com a SED-MS, pois esta repassa as atribuições para a Escola. Em
2017, exemplifica Gregório, houve duas reuniões com a coordenação da COPEED da SEDMS.
Os professores da educação básica, via de regra, institucionalmente não possuem
contato com os docentes e técnicos que realizam a educação não formal e demais modalidades
da educação formal, segundo Gilson.

Coordenador pedagógico
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As atribuições do coordenador pedagógico no contexto dos privados de liberdade
comuns aos coordenadores das outras escolas estaduais do MS são o acompanhamento do
corpo docente e o desenvolvimento da pedagogia do seu trabalho. Ele faz a ponte entre a
Escola e o professor, como seria o papel de um coordenador pedagógico em uma escola
estadual, de acordo com Olavo. Além desses aspectos, há questões específicas do sistema
prisional do MS pelos quais o coordenador é responsável, dentre elas destacam-se a
monitoração do previsto institucionalmente no PPP, a verificação da agenda das jornadas
pedagógicas e das capacitações. Isto configura um grande desafio para a coordenação, pois ela
é descentralizada no estado inteiro, ou seja, há coordenadores na capital e no interior que
atuam em presídios diferentes uns dos outros. Por isso, a necessidade da utilização de
ferramentas como: Skype, canal no Youtube da Escola com formação gravada, Google App for
Education para preenchimento de formulários com opiniões do corpo docente.
O coordenador pedagógico ainda precisa acompanhar a classificação dos custodiados
que desejam estudar por prova de avaliação, o diário do professor, as atividades dirigidas e
mapear a quantidade de horas do professor e o horário de funcionamento da oferta da
educação no presídio em questão devido ao ofício que consta a permissão de entrada dos
professores e horários de entrada e saída de cada docente, complementa Olavo. São fatores
que tanto o professor quanto o coordenador pedagógico precisam ficar atentos, pois no
sistema prisional esses aspectos não podem falhar, uma vez que algum erro pode prejudicar
ou beneficiar a contagem da remição de pena, ocasionando graves problemas legais.
Os coordenadores pedagógicos lidam diretamente com os seguintes atores: os
responsáveis pela pasta da educação da AGEPEN, os professores, os custodiados e a Escola.
Portanto, não é apenas uma relação professor-coordenador, é uma relação interinstitucional e
intrainstitucional, observa Olavo. O contato do coordenador pedagógico com os presos é ou
deveria ser frequente para a avaliação do desempenho do professor e levantamento de
questionamentos dos custodiados para tentar equacioná-los e proporcionar uma educação de
qualidade. Segundo o PPP de 2016, os coordenadores são incumbidos de visitar as unidades
penitenciárias nas quais são competentes pelo menos uma vez por módulo, o que equivaleria a
uma vez por semestre, o que não é suficiente dada a complexidade da educação nos
estabelecimentos penais e quantidade e rotatividade de alunos.
Para os custodiados André e Brian, o coordenador pedagógico faz a frente do
uniforme, matrícula, material escolar, merenda, remição, andamento das aulas, aplicação do
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conteúdo, frequência e desenvolvimento/aprendizagem do aluno e pergunta aos estudantes
opiniões sobre a aula e professores.

Opinião sobre professores

Os custodiados tiveram opiniões divergentes quanto à educação do IPCG. Um deles
relatou que os professores são bem dedicados e atenciosos.

[...] eu acho que esse ano à qual de 2017, eu pude percebê que os professores tão
mais voltados a... à transformação dos... formação dos alunos uma forma diferente.
Os professores não vê a gente como interno ou preso; eles vê a gente como ser
humano, então esse é um dos objetivos fundamental para a mudança do sistema
carcerário [...]. (Brian).

Outro relatou que de 2016 para 2017 houve melhoria na mudança para módulos e nas
novas contratações de professores, pois estão desenvolvendo novas metodologias de
aprendizagem, mas verificou como algo negativo a contratação de seis meses dos docentes.
Apenas um dos custodiados entrevistados, Cássio, considera que a educação enfraqueceu de
2015 para 2017 devido à falta de atualização dos professores no tocante, sobretudo à
tecnologia. Este aspecto não é uma falha do professor, mas do sistema no qual está sujeito o
estabelecimento penal. Esse mesmo custodiado afirma a falta de palestras e apresentações
para a educação nos últimos dois anos e o aumento da escolha por trabalho. Em relação às
palestras, de fato houve uma drástica diminuição. Mas não foi observada a prevalência do
trabalho em relação ao estudo por parte da administração penitenciária.
Gilson ressalta a relação professor-aluno, na qual, ao entrar na unidade penal
identificado com o jaleco de professor, a função dele é outra, não é de punir ou fazer com que
o custodiado cumpra a execução penal. Com isso, a receptividade do preso é diferente, pois
percebem como alguém que contribuirá com ele, nem que seja apenas pelo fato da remição.
Segundo Emanuel, ao entrarem na unidade penal e perceberem a carência do aluno,
que geralmente não estuda há anos ou nunca estudou, os professores buscam realizar o plano
de aula de acordo com o perfil e dificuldade de cada um: “Eu vejo os professores, por
exemplo, da série inicial [...] sentar do lado da cadeira do interno e ficar cinco minuto com
ele, ensinando ele a escrever o nome dele, entendeu, coisa que eu acho que não ia acontecer lá
fora, numa sala com 40 aluno, 35 aluno [...]”.

Graduação, pós-graduação, curso técnico EAD e Exame Nacional do Ensino Médio
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Dentro da educação formal são também ofertados graduação, pós-graduação e curso
técnico no IPCG por meio da EAD82. Para realização dos cursos EAD de graduação e pósgraduação são realizadas parcerias com universidades e institutos. No IPCG essa parceria
ocorre com o IFMS desde 2013, previsto pelo Termo de Cooperação Técnica nº 01/2013 que
posteriormente foi substituído pelo Termo de Cooperação Técnica nº 30/2016; e com a
Universidade Católica do Bosco (UCDB) desde meados de 2013, como explica Emanuel:
“[...] é uma ação em conjunta com a Direção, com a Secretaria de Educação, com o Governo,
entendeu? Lógica que o juiz, o judiciário dá apoio como? Dando a remição de pena na
conclusão do curso, muito importante isso, certo”.
A sala de multimídia é onde ocorre a aula EAD, a qual é monitorada por um agente
penitenciário: “o acesso aos módulos no ambiente virtual, ocorrem três vezes por semana em
duas horas diárias sob monitoramento do setor educacional da Instituição” (MATO GROSSO
DO SUL, 2017a, p. 2).
No IPCG não há nenhum tipo de curso preparatório para o ENEM, segundo Diego.
Porém, em todo MS, o ENEM é aplicado tanto no IPCG quanto nas demais unidades penais
masculinas e femininas.

3.1.1.2. Educação não formal

Há instituições que firmam parcerias, como explicado anteriormente, para
implementação dos cursos da educação não formal; destacam-se entre elas: SENAC, SENAI e
SENAR, serviços do Sistema S, e o PRONATEC83. Além disso, no IPCG especificamente, a
Igreja Batista fornece o curso de Teologia e a Assembleia de Deus o curso de obreiro 84. A
AGEPEN não possui verba própria para a realização desses cursos, ou seja, o recurso
financeiro precisa vir da União, como é o caso do PRONATEC e cursos fornecidos pelo
Sistema S, ou de parcerias. Os convênios para a educação não formal ocorrem de forma
esporádica, não havendo uma sistematização de sua ocorrência. Eles acontecem quando
parcerias são firmadas, sem um planejamento anual ou semestral de metas claras, como
capacitar um certo número de custodiados nas oficinas de pintura e mecânica: “Isso também é
82

O surgimento do EAD no MS está descrito no capítulo 1.3.
O PRONATEC foi concebido em 2011 pelo Governo Federal, por meio da Lei 12.513/2011 para expandir a
oferta de cursos de educação tecnológica e profissional (BRASIL, [2018?]b).
84
Há também cursos de evangelização e cultos realizados pelas Igrejas aos finais de semana. Essa evangelização
ocorre dentro da própria cela e especificamente nas celas evangélicas. Esses temas não serão tratados no
presente trabalho por não fazer parte da pasta de educação.
83
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uma falha. É feito meio que no afogadilho, meio que as gatas [...] então tem que ter uma coisa
mais programada, uma coisa mais planejada, né, fazer parte de um planejamento” (Gustavo).
Entre 2016 e 2017, diminuíram os cursos profissionalizantes, segundo os entrevistados
principalmente pela falta de recursos financeiros tanto federais quanto dos parceiros. Verificase que isso é um problema não apenas do MS, mas também de SP; e um dos fatores para a
falta de atenção com a educação não formal está na escassa legislação para essa modalidade e
pouca previsão nos planos estaduais. Em 2017, até a data de realização do trabalho de campo,
não foram realizados cursos do Sistema S e do PRONATEC. Segundo Emanuel, havia um
calendário anual dos cursos do PRONATEC oferecidos no IPCG. Durante os anos de 2011 a
2013 eram realizados três cursos por ano do SESI, SENAI e SENAC. Para a realização desses
cursos, os alunos que estudavam na educação básica tinham preferência.

[...] Pra quem foi preso, nunca teve uma escola, uma educação, chegou aqui estudou,
fez o curso, saiu daqui com diploma de segundo grau e com diploma de... de padeiro
ou de pizzaiolo que foi ministrado pelo SENAC, gente, nem lá fora ninguém tem um
currículo desse. Me fala, quantas pessoa que hoje tá no SENAC fazendo curso hoje,
e esse curso tinha aqui dentro, quer dizê faz dois anos que não tem, é uma falha do
governo estadual, do governo federal, de convênio, entendeu. Nenhum curso, todos
os curso que teve aqui, todos, profissionalizante, extracurriculares tinha instrutor do
SENAC ou do SESI, não foi, não é um negócio assim ah feito nas coxa não, é um
negócio profissional mesmo, com foto, com formatura, com tudo, né. A diretoria do
SENAC vinha aqui, vinha instrutor do SENAC, vinha... vinha fiscalização do
SENAC pra ver como que tava sendo feito, tudo bancado pelo SENAC, certo, e
tinha ajuda de custo para os presos ainda, tinha ajuda de custo, entendeu. (Emanuel).

Os cursos da educação não formal são informados aos custodiados alunos da educação
formal que, assim como os agentes penitenciários, informam aos demais presos. Para a
realização do curso, da mesma forma com que ocorre na educação formal, é consultado a
Setor de Disciplina, dando preferência para os custodiados que ainda não realizaram cursos da
educação não formal. Geralmente eles acontecem apenas no período da tarde, então há uma
dificuldade grande em conseguir um curso na parte da manhã que atenda o pessoal que estuda
à tarde. Segundo Danilo, profissional de nível de rua, a oferta de cursos é baixa e quando há
muitos não são voltados para o interesse dos custodiados, que muitas vezes é a prática
profissional para que possam trabalhar na área do curso que aprenderam quando saírem.
Ademais, a maior parte dos cursos possui como requisito o ensino fundamental completo ou
ensino médio, de tal forma que não abrange toda população carcerária. Além de ser preciso
provar por meio de documentos, até o setor de educação conseguir esses documentos, muitas
vezes demora. “[...] uma vez veio Secretariado e teve de informática, mas não é aquela
informática básica, então não atinge esse pessoal que tem um grau de instrução bem baixo né.
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Então tinha que se pensar em um curso que fosse voltado realmente para esse pessoal que não
tem quase escolaridade”, continua Danilo.
A afirmação de que a educação não formal seja realizada de acordo com os interesses
e demandas dos custodiados também foi observada por eles próprios. Segundo relatou Danilo,
eles não ficam a par de situações referentes aos planejamentos quanto à educação:

[...] é isso que eu falo, eu sinto falta disso, eu já coloquei essa situação para minha
direção né. O que que acontece, elas participam só que não repassam pra gente que
tá ali. Então eu não fico a par desses cursos. Eu acho que é importante sim a gente
participar dessas mudanças tudo, mas eu não tenho acesso. (Danilo).

Obreiro

O curso de obreiro tem seis meses de duração, é uma parceria da AGEPEN com a
Assembleia de Deus, e ocorre na unidade desde 2014. No primeiro semestre de 2017 ocorria o
quinto curso, ministrado às quintas feiras no período vespertino, de acordo com Alan. Após o
término do curso, os alunos recebem certificado de obreiro.
Há um custodiado formado no curso de obreiro que atualmente auxilia na elaboração e
correção de provas, tira dúvidas, guarda apostilas e materiais utilizados, realiza xerox e
recrutamentos dos alunos por meio de entrevistas. A seleção é feita da seguinte forma:
primeiro são buscados os custodiados que estão na cela evangélica e cursaram pelo menos até
a quinta série, é verificado se há algum preso provisório, pois precisa ser alguém que já esteja
sentenciado e que esteja preso por pelo menos até o final do curso. Em seguida, o trâmite é o
mesmo dos demais com envio dos nomes para o Setor de Disciplina e de Educação. Após esse
custodiado fazer a seleção dos 25 alunos que farão o curso, envia os nomes para o Setor de
Disciplina. Caso não seja verificado nenhum óbice, os selecionados iniciam o curso, conclui
Alan.
Sistema S – SENAC, SENAI E SENAR – PRONATEC e IFMS

Há uma parceria com o SENAI no tocante à leitura e síntese de livros técnicos,
constituída por seis livros que o custodiado lê e faz resenha, de forma que ao finalizar
consegue o certificado de conclusão e a remição da pena, explica Diego.
Essa modalidade não ocorre de forma presencial, pois são os agentes responsáveis pela
educação que desenvolvem a metodologia do SENAI e remetem para tal órgão a avaliação
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enviada em PDF (Portable Document Format - Formato Portátil de Documento) e respondida
pelo custodiado. Por meio de uma CI, o agente responsável pela educação pede autorização da
chefia do IPCG para que o preso que solicitou interesse no curso seja liberado para a sala de
informática para ler o livro determinado. Após autorização da chefia, o agente informa o
tempo de leitura diária necessária para o preso realizar a leitura, geralmente uma hora diária,
uma vez que os livros possuem no máximo 60 páginas. Dentro desse período, o custodiado
vai fazer a leitura online na sala de informática e o agente aplicará a prova referente ao livro.
Após finalizada a avaliação, ela é encaminhada para o SENAI, e caso aprovado, o custodiado
recebe certificado. De acordo com Diego, a cada livro lido e resenhado, o privado de
liberdade consegue a remição de um dia de pena.
Os presos podem utilizar o laboratório de informática apenas com autorização das
chefias e com monitoramento de algum agente, professor ou técnico. Isso acontece
geralmente para aqueles que realizam curso de pós-graduação EAD. Neste caso, segundo
Gustavo, o agente penitenciário de segurança e custódia liga e desliga o computador e
monitora o preso nessa sala. Quando são cursos da educação não formal, via de regra, é o
professor ou técnico quem auxilia o uso do computador; quando há participação do agente
penitenciário é no sentido de custodiar, e não de ministrar o curso, como é o caso do curso do
SENAI relatado acima.
Há outros cursos que também são desenvolvidos pelo SENAI e SENAC, por exemplo,
curso de padaria, mas até o momento da entrevista, no ano de 2017 não havia ocorrido.
Emanuel relata que em 2015 e no início de 2016 tiveram vários cursos: padeiro, confeiteiro,
pizzaiolo, maquiagem, profissional que trabalha com vinho.

Salgadeiro. Que é o que mais formava aí o pessoal, né? Panificador, sempre teve
esses cursos. O pessoal que trabalha, os que tão cumprindo uma pena maior, eles tão
até hoje trabalhando na panificadora que eles fazem os pães, tudo aprenderam nesses
cursos do... [...] É. Eu vi alguma... na notícia, no noticiário que tinha cortado 70%
dessas verbas desses cursos, Pronatec, Senac e coisa e tal. E é óbvio que vai cortar
primeiro aqui, eles vão dar prioridade pra... né? Na rua. [...] São os que mais oferece
vaga que... Gesso, né? Gesso industrial, gesso de construção civil, né? E padaria,
confeiteiro, essas coisas que acha vaga mais facilmente, né? Mas são os mesmos da
rua. Agora, esses cursos do IFMS eu sei que houve porque houve a escolha, porque
eles ficaram um tempo preparando exatamente pra não pegar nenhum curso que
precisasse de prática profissional, senão não ia ter como pegar o certificado. [...]
Houve vários outros cursos que ofereciam, o IFMS disponibilizou quatro, cinco
cursos na época era, mas foi escolhido esse exatamente por causa disso, não
precisava da prática profissional. (Alan).

A oferta de alguns cursos da educação não formal realizados no IPCG do período de
2012 a 2016 consta em tabela abaixo, realizada por meio de planilhas enviadas pela AGEPEN
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(MATO GROSSO DO SUL, 2017b). Diante dos relatos das entrevistas, observa-se que a
planilha está incompleta por falta de dados da Divisão da Educação, porém ainda assim é
importante relatar os cursos que constam nos arquivos da Agência como realizados:

Tabela 14 - Cursos da educação não formal e oficinas de trabalho realizados no IPCG
(continua)
Cursos da Educação não Formal e Oficinas de Trabalho realizados no IPCG
Data de realização
dos cursos

2012 - Tabela de jan2013, fornecido dados
de 2012.

Cursos

Carga
Horária

Participantes

Período

Financiamento

Serviços de
Confeitaria

200h

20

Março a Maio

CEPA e SENAC

Armador de
Ferragens

Oficina de
Trabalho

24

Empresa de
Ferragem e IPCG

Reforma de
Móveis

Oficina de
Trabalho

20

Convênio de
Trabalho entre
Associação Cristã
e AGEPEN

Produtos
Artesanais de
Limpeza

16h

15

Total alunos 2012
Educação Não Formal

2013

Técnico em
Transações
Imobiliárias
Pedreiro de
Alvenaria
Pizzaiolo
Oficina de
Canto Coral

1200h

20

AGEPEN/ IFMS

200h

20

PRONATEC

160h

20

16h

40

PRONATEC
Associação Cristã
Pais e Filhos

100
Técnico em
Transações
Imobiliárias

?

Total alunos 2014
Educação Não Formal
160h

20

Maquiador
Aplicação de
Gesso
Copeiro

Total alunos 2015
Educação Não Formal

19

IFMS

19
Operador de
Computador

2015

SENAR e
AGEPEN

35

Total alunos 2013
Educação Não formal
2014

31/10 e 01/11

30/03/15 a
29/06/2015 12h às 16h

SENAC/ PSG
SENAC/ PSG

8:30h às 11:25h
160h

15
35

08/04/2015 a
29/06/2015 13h às 16h

SENAC/PSG/CE
PA
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Tabela 14 - Cursos da educação não formal e oficinas de trabalho realizados no IPCG
(conclusão)
Cursos da Educação não Formal e Oficinas de Trabalho realizados no IPCG
Data de realização
dos cursos

2016

Cursos

Carga
Horária

Participantes

Técnico em
Transações
Imobiliárias
Curso de
Teologia

02 anos

13

2 anos e 6
meses

72

Obreiro

03 meses

17

Operador de
Computador
Total alunos 2016
Educação Não Formal
Fonte: AGEPEN (MATO GROSSO DO SUL, 2017b)

16

Período

Financiamento

07/03/2015
08/06/16 a
01/09/16
30/03/15 a
30/05/16

118

Para João, os cursos técnicos ministrados no IPCG, como os cursos de pedreiro,
pizzaiolo e salgadeiro foram pensados visando uma profissão após o término da pena, de
forma a absorver a mão de obra dos egressos. Ao final dos cursos são emitidos certificados
que não mencionam a realização dentro de uma unidade penitenciária. No entanto, para os
presos que progridem de regime e vão para o semiaberto não há uma política de inserção da
mão de obra referente aos cursos realizados com a possibilidade de trabalho na Gameleira.
Apesar do semiaberto empregar muitos custodiados, eles trabalham em atividades
diversas que geralmente não correspondem ao curso que realizaram. Gregório exemplifica
que emprega um pedreiro em um matadouro ou um pizzaiolo para trabalhar no parque, ou
seja, não são realizadas parcerias que fazem sintonia com a educação profissional adquirida
durante o regime fechado. Assim, apesar de serem dadas condições de um curso
profissionalizante dentro do regime fechado, não são estabelecidos meios de aproveitamento
da mão de obra quando ele progride de regime ou termina o cumprimento de sua pena.
3.2. EDUCAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS PENAIS DE SÃO PAULO – ESTUDO DE
CASO DA PENITENCIÁRIA I “MÁRIO MOURA ALBUQUERQUE” DE FRANCO
DA ROCHA
Após as entrevistas no MS, realizou-se o estudo de campo em SP, na P1 de Franco da
Rocha. Foram seguidos os mesmos critérios do MS, sendo entrevistados profissionais
compreendidos como responsáveis pela implementação da educação nos estabelecimento
penais de SP e, especificamente, nessa Penitenciária.
A obtenção de autorização para realização de estudo de campo em presídio de SP e
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nas instituições responsáveis pela educação nas unidades penais foi bem mais complexa do
que no MS. Para isso, primeiramente, a pesquisadora submeteu o projeto na “Plataforma
Brasil”, após dois meses o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
Com a aprovação do projeto na Plataforma e pelo CEP, foi preciso entrar em contato com o
Comitê de Ética da SAP. Essa etapa foi bastante difícil, pois, apesar de o trabalho já estar
autorizado pelo Comitê de Ética na Plataforma Brasil, ele precisaria ser autorizado pelo
Diretor da COREMETRO e pelo Diretor da unidade penal.
Para facilitar a entrada no estabelecimento penal, solicitada pelo Comitê de Ética da
SAP sobre qual presídio seria o escolhido para estudo de campo, a pesquisadora mencionou
que, conforme estabelecido em projeto de pesquisa submetido, o presídio poderia ser
escolhido pela SAP, desde que fosse penitenciária de segurança média para condenados em
regime fechado do sexo masculino. Entretanto, foram encontradas dificuldades com o Comitê
de Ética, que, de agosto a outubro, sempre que contatado, evidenciava problemas como a falta
da assinatura do diretor da COREMETRO ou o fato de que no ofício era mencionado o CDP,
o que seria inviável para uma análise comparativa de dados: era necessário que se tratasse de
uma penitenciária de regime fechado masculino.
Por uma abertura dada pelo Comitê, a pesquisadora escolheu a Penitenciária I de
Guarulhos, pela quantidade de salas e alunos na educação. Porém, posteriormente, foi
informada sem justificativa pelo Comitê de Ética da SAP que não poderia ser a Penitenciária I
de Guarulhos, mas sim a Penitenciária II de Guarulhos ou a Penitenciária I de Franco da
Rocha. Por possuir mais questões ligadas à educação, foi escolhida a P1 de Franco da Rocha,
e, em apenas duas semanas, foi emitido o ofício para autorização.
Ainda que menos complexo, também houve trâmite para as entrevistas realizadas na
SAP, SEE e Escola Vinculadora Domingos Cambiaghi. Uma vez já aprovado na Plataforma
Brasil, bastou que a pesquisadora contatasse os responsáveis por e-mail e telefone para
explicar sobre a pesquisa e agendar as entrevistas, que foram feitas, em sua maioria, antes do
campo na P1 de Franco da Rocha.
Seguindo a mesma lógica do estudo de campo no MS, os atores de nível de rua, nível
médio – profissionais da SAP-SP, SEE-SP, Escola Vinculadora Domingos Cambiaghi e
Penitenciária 1 de Franco de Rocha - e custodiados da P1 de Franco da Rocha foram
identificados conforme quadro a seguir. O escalonamento dos nomes foi feito aleatoriamente
e todos foram tratados no gênero masculino independente do sexo, de modo a não haver
indício de quem seria o entrevistado. Por razões de sigilo, não será citado de qual órgão
pertence cada trecho referenciado, porém, levou-se em consideração os cargos e órgãos nos
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quais pertencem os entrevistados ao realizar a análise qualitativa.
Tabela 15 – Entrevistas realizadas em SP

Numeração

Descrição

1

Um aluno do EJA, do fundamental e do curso
PET-FUNAP
Um aluno do EJA, do final do fundamental
Um aluno do EJA, do final do ensino médio e
monitor preso da FUNAP
Quatro profissionais que trabalham
diretamente com o sujeito receptor da política
pública (burocratas de nível de rua) e dez
profissionais que trabalham na administração,
dão ordens aos burocratas de nível de rua e
não possuem muito contato direto com o
sujeito receptor da política pública (o
custodiado, no caso). São dos seguintes
órgãos: SAP-SP e alguns de seus órgãos –
GAAE, GRATE, Penitenciária I de Franco da
Rocha e FUNAP; e SEE-SP e uma de suas
escolas estaduais – Escola vinculadora
Domingos Cambiaghi

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nome
fictício

Categoria
Custodiados
(Quantidade
total: 3)

Abel
Bernardo
Carlos

Burocratas de
nível de rua
(Quantidade
total: 4)
Burocratas de
nível médio
(Quantidade
total: 10)

Douglas
Edgar
Franco
Guilherme
Humberto
Iago
Júlio
Kim
Lucas
Manoel
Nicolas
Oscar
Paulo
Queiroz

Nota: elaboração própria.

As entrevistas com os três custodiados ocorreram com privacidade: apenas a
entrevistadora e o custodiado sem algema e em sala utilizada pelos defensores quando
realizam visitas ao presídio. A sala ficou com a porta aberta, porém, não era possível ouvir o
que se falava no corredor. As entrevistas com doze profissionais também ocorreram com
privacidade. Apenas em parte de duas entrevistas realizadas com dois atores de nível médio
havia mais uma pessoa na sala, sem gerar prejuízo para a pesquisa. As entrevistas foram
gravadas, com exceção de duas, que foram registradas por escrito a pedido dos entrevistados.

3.2.1. Fluxo da assistência educacional nos estabelecimentos penais de SP
A educação nas unidades penais em SP teve uma reconfiguração diante da Resolução
Nacional nº 2/2010 que reitera a responsabilidade da Secretaria de Educação pelo que já era
responsabilidade dela – a oferta da educação formal nos estabelecimentos penais e unidades
do menor infrator – uma vez que observou-se o não cumprimento no estado de SP (NOVO
TERMO, 2017).
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Conforme ressalta Humberto, desde 2013, a SAP é responsável pela estrutura física da
educação, entrevistas com os alunos e classificação para alocação nas salas de aula. Já a parte
didático-pedagógica da educação básica é função da SEE-SP, de onde são vinculados todos os
professores, ou seja, são os mesmos que lecionam nas escolas da rede estatal que dão aula nos
presídios.
Já no tocante à educação não formal, é realizada pela SAP e FUNAP, sendo a última
subordinada a primeira e incumbida de realizar as parcerias e a implementação da educação
não formal. Conforme consta no Termo de Cooperação SEE-SAP-FUNAP, a FUNAP deve
coordenar a realização do ENEM e ENCCEJA (Exame para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos) e manter um monitor preso em cada sala de leitura (Anexo VIII).
Segundo Hélio, a assistência educacional é feita de acordo com a estrutura de cada UP
do estado, que são muito diferentes entre si. A P1 de Franco da Rocha, por exemplo, tem oito
salas de aula, um número considerado grande em comparação com outras unidades (SÃO
PAULO, 2015b, p. 16). Hélio entende que isso ocorre em virtude da estrutura da maioria das
unidades penais, cujo projeto de construção não previa uma área escolar ampla e onde não
houve uma adaptação pela SAP. Dessa maneira, a assistência educacional ocorre
diferentemente85 em todo o estado, pois é preciso verificar a quantidade de salas, de vagas,
carteiras, se poderá ser disponibilizado o ensino pela manhã e pela tarde e qual o perfil dos
apenados – a depender do perfil, a necessidade da educação é diferente, por exemplo: se
houver mais custodiados sem o ensino médio do que analfabetos, a demanda é maior para o
ensino médio. Cabe à unidade penal fazer essa análise.
Novo termo de cooperação técnica
A partir de 2017 até 2019, a oferta de EJA nas unidades penais de SP segue o Novo
Termo de Cooperação Técnica SEE-SAP-FUNAP86, em substituição ao Termo de
Cooperação nº 1 válido entre 2014 e 2017 (NOVO TERMO, 2017). O documento em atual
vigência é um termo de cooperação sem repasse de recursos financeiros no qual constam as
responsabilidades dos partícipes e órgãos regionais e locais; e envolve uma cooperação mútua

85

A assistência educacional é diversa sob o aspecto descrito, ou seja, pela quantidade de vagas, salas, turmas.
Mas no tocante à educação básica, por exemplo, o modelo pedagógico é o mesmo em toda a extensão do
estado, conforme será explicado adiante.
86
Disponível no Anexo X, com comentários realizados por profissionais da SEE, SAP e FUNAP no vídeo
“Novo Termo de Cooperação Técnica SEE-SAP: orientações às DEs”.
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sobre quais são as responsabilidades de cada uma dessas organizações que participam da
oferta da educação (NOVO TERMO, 2017).
Nesse novo termo, constam as responsabilidades das duas secretarias, bem como da
FUNAP no tocante à educação, exames de certificação nacional e monitores custodiados para
as salas de leitura. De acordo com Oscar, apesar de a FUNAP também participar da
elaboração dos termos de cooperação técnica, eles não previram aspectos da educação não
formal. Do 1º Termo de Cooperação Técnica para o 2º Termo, houve uma modificação quanto
ao mobiliário escolar: estava sob atribuição da FUNAP no 1º Termo, mas uma vez que a
educação básica estava sob responsabilidade da SEE-SP, foi para ali transferido no 2º Termo.

SAP
a) GRATE – Grupo Regional de Ações de Trabalho e Educação

O GRATE surgiu em dezembro de 2011, época de transição da reestruturação da
educação dos estabelecimentos penais87, com a finalidade de acompanhar, fiscalizar e propor
ações voltadas ao trabalho e à educação nas unidades penais. Há um GRATE por
Coordenadoria das UPs, cada um responsável pela articulação da educação e trabalho de sua
região, assim como pelas orientações e interface das políticas educacionais com as UPs da
região.
Segundo Humberto, na COREMETRO, há 28 UPs, incluindo a P1 de Franco da
Rocha, em que existe um GRATE. A SAP, assim como a SEE-SP, possui estrutura
descentralizada de forma que cada coordenadoria atua em sua região e cada região possui um
GRATE88. Mas a estrutura da educação é a mesma para todo o estado.
b) GAAE – Grupo de Articulação para a Educação

87

Conforme explicado em capítulo 1.4, a partir de 2013 foi implantada a educação formal pela SEE-SP em
parceria com a SAP; anteriormente a responsável por implementar a educação formal e não formal era a
FUNAP.
88
O GRATE, responsável pela COREMETRO, é composto por cinco pessoas concursadas que possuem
atribuições voltadas às questões de trabalho (como compilar dados sobre trabalho); religiosas (como fazer o
credenciamento religioso das 28 unidades da COREMETRO); participação nas Jornadas de Cidadania (evento
que ocorre uma vez por ano constituído por um mutirão de ações de saúde, trabalho, estudo, palestras, entre
outros assuntos voltadas ao recluso); questões da educação; e acompanhamento de emissão de RG, CPF e
Certidões. Dessa forma, até dentro do próprio GRATE da COREMETRO, todos os funcionários realizam as
ações para todas as frentes de trabalho.
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Segundo Humberto, o GAAE foi um grupo de articulação criado entre 2011 e 2012,
chamado de período de transição89 – composto por um agente da FUNAP, um da SAP e um
representante de cada GRATE, ou seja, das cinco Coordenadorias. Esse grupo existe para que
as legislações e resoluções sejam cumpridas pelos atores envolvidos e para realizar a
coordenação entre as regiões, descentralizando ações de articulação na educação, composto
por profissionais de nível médio dos organismos responsáveis pela realização da educação,
com a finalidade de realizar a interface entre a SAP, FUNAP e SEE-SP.
Humberto e Nicolas relatam que mensalmente o GAAE se reúne para discutir ações
para a assistência educacional, principalmente da educação formal, recebendo convidados da
parceira SEE-SP.
[...] Acho que teve um equívoco de quando se pensou [referindo-se ao GAAE]... até
a gente tá tentando repensar um pouco isso. Se você for pegar a resolução
[Resolução Conjunta SE/SAP de 2016], ele tá cuidando só das questões formais de
educação. [...]
A educação num conceito mais amplo, eu acho que com as diretrizes, as
recomendações do CNJ e tudo mais, eu acho que esse grupo ele não poderia ficar
restrito só a educação formal, mas pensar a educação não formal também...
trabalho. Porque queira ou não essas coisas todas elas são presentes ali no dia a dia e
tão acontecendo ao mesmo tempo. Então acredito[...] que a proposta pro ano que
vem é a gente repensar um pouco essa atuação do GAAE, dele também se preocupar
com essas outras ações [atividades extracurriculares e cursos profissionalizantes].
(Oscar).

Oscar entende que a função desse grupo deve ser também planejar as ações da
educação como um todo, para que a atividade realizada para a educação formal não
prejudique a educação não formal, e vice-versa, em caso de alocação de sala de aula, por
exemplo: “[...] esse é um pouco acho da dificuldade que a gente tá encontrando hoje, das
ações competirem entre si, já que os espaços são os mesmos”, afirma Nicolas.
Portanto, raramente são tratados assuntos da educação não formal nas reuniões do
GAAE. Para isso, a própria FUNAP formula as políticas, com aval do Secretário da SAP, e
comunica aos diretores do GRATE de cada Coordenadoria, conforme será verificado no
capítulo 3.2.1.2, “Educação Não Formal”.

c) FUNAP

89

A SEE-SP esteve na frente da educação formal dos estabelecimentos penais até 1979; de 1980 até 2010-2012,
a responsabilidade era da FUNAP. O período de 2011-2012 foi caracterizado como fase de transição, em que a
educação formal voltaria como atribuição da SEE-SP e deixaria de ser responsabilidade da FUNAP. Nessa
fase, estava sendo elaborado o PEEP a partir da Resolução Conjunta SEE-SAP n. 1/2013, e criado o GAAE.
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c.1) Estrutura

Oscar explicou a composição da FUNAP em quatro diretorias: a) Diretoria de
Produção e Comercialização, que mantém 36 unidades de produção na área de confecção,
mobiliário escolar e de escritório e reformas de carteiras escolares; b) Diretoria Financeira; c)
Diretoria de Atendimento e Promoção Humana, responsável pela oferta das ações de
educação dentro dos presídios, dividida em oito Gerências Regionais90. Cada uma tem um
gerente e uma equipe para atender, em média, 25 unidades penais, e é responsável por
implementar os programas nas penitenciárias que fazem parte de sua região, acompanhá-los,
realizar formações e buscar novas parcerias. Oscar esclareceu ainda que, portanto, no tocante
à FUNAP, as diretrizes partem do Diretor de Atendimento e Promoção Humana com o
gerente de cada Regional. Dessa forma, são discutidos e construídos os projetos a serem
implementados em cada gerência regional. A Fundação busca cumprir as recomendações do
DEPEN quanto às normas e discussões nacionais.
Cada gerente regional da FUNAP está em contato com as unidades penais de sua
alçada. São oito gerências regionais e cinco coordenadorias da Fundação. Porém, a divisão
dessas gerências não acompanha a mesma divisão da SAP, pois há regiões com duas
gerências regionais da FUNAP dentro de uma coordenadoria ou até três, conforme explicado
por Oscar, o que não ocasiona dificuldade. Além disso, quando a FUNAP sente a necessidade
de reestruturar a gerência, é realizada mudança, conforme ocorreu recentemente:

Tinha uma gerência que cuidava da capital, do litoral e outra que cuidava da grande
São Paulo e Vale, a gente achava que não estava legal, então a gente reestruturou.
Então ficou uma só com as unidades da região metropolitana, isso de agosto pra cá,
e outra que atende praticamente todo o Vale do Paraíba e o litoral, daí você fala
diretamente com as duas coordenadorias. Enquanto o restante do estado tá se
mantendo por enquanto sem maiores problemas. (Oscar).

Ainda segundo Oscar, talvez no futuro aumente o número de gerências regionais da
FUNAP devido à demanda de trabalho, porém, isso envolve orçamento, atualizações e o
governo do estado.

c.2) Quadro funcional

90

Foram consideradas informações fornecidas pelo entrevistado por estarem mais atualizadas (datadas de 27 de
novembro de 2017), do que nos sites, datados de 2015 (BRASÍLIA, 2013; 2015). O organograma que consta
em Brasília (2015) está desatualizado, motivo pelo qual não está anexo no presente trabalho.
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Atualmente, a FUNAP é composta de 70 funcionários, um contingente reduzido dado
o número de custodiados e as 160 unidades penais no estado (SÃO PAULO, 2015b, p. 12).
“O sistema prisional cresceu e a fundação ela não acompanhou esse crescimento, na verdade,
ela diminuiu”, afirma Oscar. A maioria do ingresso para esses cargos é por concurso, até o de
supervisor regional, enquanto os cargos de gerente, superintendente e diretores são
comissionados, definidos pela Diretoria Executiva, conforme também explicado por Oscar.
Além disso, há 436 monitores presos que atuam dentro das UPs. A depender da estrutura da
unidade, a alocação dos monitores da FUNAP ocorre de forma diversa. Há monitores
custodiados nas salas de leitura, bibliotecas e no projeto PET-FUNAP.
Bernardo e Júlio acrescentam ainda que, na ala do regime fechado da P1 de Franco da
Rocha, há quatro monitores presos de projeto da FUNAP: um responsável pela biblioteca,
empréstimos, numeração e catalogação dos livros, contagem do material do aluno, por
averiguar a necessidade de material por parte do professor e entregar diariamente a lista de
presença das aulas para assinatura dos custodiados; um responsável pela faxina da área da
educação; e dois que ministram o curso PET-FUNAP.
Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha
A P1 de Franco da Rocha abriga tanto o regime fechado quanto o semiaberto91. A área
da educação da P1 para o regime fechado é constituída por quatro salas para EJA, utilizadas
por duas turmas, uma no período matutino e outra no noturno; uma sala para PET-FUNAP –
uma sala sem porta, com carteiras, em um espaço amplo localizado no fim da área escolar; e
uma biblioteca, onde localiza-se também recursos para vídeos92, o que pôde ser constatado a
partir do relato de Franco e da observação de campo. Guilherme aponta, ainda, que há
também uma sala de professores localizada na parte externa do presídio.
Na P1 de Franco da Rocha há aulas de EJA, aplicação dos exames ENEM e
ENCCEJA, curso PET-FUNAP e, quando há parceria, cursos de qualificação profissional93.
Existem ainda atividades religiosas de várias igrejas, como a Universal, Assembleia de Deus e
Pastoral Carcerária, mas elas não são consideradas cursos da educação não formal, motivo
91

No presente trabalho, o foco do estudo de campo foi o regime fechado, portanto, quando não for mencionado,
entende-se que se trata de regime fechado; quando for informação específica para o regime semiaberto, será
indicado.
92
No PEEP-SP 2015-2016 (SÃO PAULO, 2015b, p. 16), constam oito salas de aula. Compreende-se que todos
os espaços tenham sido considerado como sala de aula, o que totalizaria seis no regime fechado, e dois no
semiaberto.
93
Conforme será explicado em capítulo 3.2.1.2. “Educação não formal”, no ano de 2017, não foi realizado
nenhum outro curso da educação não formal, a não ser o PET-FUNAP.
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pelo qual não serão tratadas no presente trabalho.
As aulas da educação básica e do curso PET-FUNAP no regime fechado acontecem no
período da manhã e tarde. Não ocorre aula à noite no regime fechado, pois, segundo Lucas,
não é recomendado devido ao reduzido corpo funcional, uma vez que o principal horário de
funcionamento do presídio é das 8h às 16h94, horário em que os custodiados são trancados de
volta para as celas.
A educação básica noturna ocorria no semiaberto, por ser uma unidade de menor
periculosidade. Porém, no ano de 2017 não teve ensino durante a noite, por dificuldade dos
professores em retornarem do presídio para a casa por questão de horário de ônibus 95,
conforme informado por Manoel. Somente davam aula no noturno os professores que
possuíam carro e, logo, não havia docentes para todas as disciplinas. Todavia, ainda segundo
esse profissional, para 2018, há uma reformulação para a retomada das aulas no semiaberto,
que ocorrerão no período vespertino e serão destinadas aos presos que não trabalham.
Carlos aponta que, embora não seja permitido o acesso à internet para as atividades de
educação, seria positivo, ainda que o acesso fosse restrito a algumas páginas.
a) Espaço físico – separação dos pavilhões

No dia 30 de janeiro de 2018, havia 1.916 presos no regime fechado (com capacidade
para 914) e 275 no semiaberto (com capacidade para 108), totalizando uma população
prisional de 2.191. Esses dados são atualizados diariamente no endereço eletrônico da SAP
(SÃO PAULO, 2017a).
A ala do regime fechado da P1 de Franco da Rocha possui três pavilhões grandes,
também denominados “Raios”: no primeiro estão os presos de menor periculosidade; no
segundo aqueles que trabalham – nesse pavilhão há também presos que estudam, mas também
os que não trabalham nem estudam96; e no terceiro os de maior periculosidade, conforme
informado por Lucas e Bernardo. Há ainda um quarto pavilhão apontado por Lucas e Abel,
destinado aos presos que realizam um trabalho mais complexo em termos de segurança, com
celas constituídas apenas pelos custodiados que trabalham. Trata-se de um pavilhão menor,
mais tranquilo e organizado, com menos presos por cela97. Segundo dados oficiais da P1 de
94

Das 16h às 16h30 é servido o jantar.
Ainda segundo Manoel, havia ônibus até 21h, mas os professores eram liberados apenas às 22h40.
96
Não seria possível colocar nesse pavilhão apenas presos que trabalham ou estudam por conta da superlotação
do presídio. Procurou-se dimensionar uniformemente os custodiados nos pavilhões.
97
Observação realizada em estudo de campo.
95
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Franco da Rocha, na ala do regime fechado, em 6 de dezembro de 2017, havia 587 presos no
Pavilhão 1; 597 no Pavilhão 2; 552 no Pavilhão 3;22 no Pavilhão 4; e, em duas outras celas
separadas, 9.
Para Abel, a separação das celas de alguns trabalhadores facilita o dia a dia, pois
quando acontece a blitz (vistoria geral), a cela apenas de custodiados que trabalham é liberada
para realização do trabalho:

[...] as celas que são separadas pro trabalho, pras pessoas que trabalham, pros
internos que trabalham [...] antes de soltar o sol eles já são retirados pro trabalho. E
nós da escola não tá tendo ainda uma cela separada, a gente tá junto com a
população normal [...]. Então tem pessoas que não trabalham e tem pessoas que
estudam junto que está na cela comigo. Só o pessoal que trabalha mesmo que tá na
cela separada, mas é melhor porque assim fica mais viável, né, porque devido ter as
blitz e tal na rotina da casa, quando tem isso eles já são retirados antes da blitz e vão
pro trabalho, não perde o dia, né? E a gente lá da escola já não, a gente já perde esse
dia, a gente perde esse dia de ensino ou o que seja pra até mesmo pro nosso
benefício (de tá andando) de remição.

Segundo o mesmo entrevistado, muitos presos que desejam estudar e trabalhar tentam
mudança para o Raio 2 para procurar vaga de emprego ou estudo. Para ele, ajudaria ter celas
separadas para a educação:

Eu creio que se tivesse também as celas da escola acho que seria melhor, porque se...
vamos supor, vai ter procedimento, vai ter a blitz, as celas que tem os estudantes e
os que trabalham não sei, se tirar eles vão pro trabalho, a cela vai ficar vazia, os
agentes vão ter o seu espaço de fazer a... procedimentos deles, né? [...]Agora se
tivesse já na cela separada de escolas eu creio que eles encaminhariam pra escola, a
cela ia ser trancada normalmente e o cotidiano do presídio ia ser levado adiante.
(Abel).

Já Bernardo não considera que facilitaria ter celas separadas de estudantes. A direção
tentou fazer uma separação de celas apenas para os alunos, mas muitos custodiados não
acataram, pois tinham pessoas há muito tempo em uma cela que não desejavam mudar (como
seria o caso de Carlos):

[...] eu mesmo não moro em uma cela que tem só estudantes, eu me recusei a me
mudar para essa cela, porque não ia dar certo. [...]
Então, eu acho que tem umas duas ou três celas que são de estudante no pavilhão. Só
que grande parte da rapaziada que estuda tá morando espalhado na população. São
poucos que quiseram assim, de bom grado tá mudando para uma cela de escola.
(Bernardo).

Essa separação é realizada para que os presos com objetivos parecidos (como o de
trabalhar) fiquem juntos e para separar os indivíduos de alta periculosidade com os de baixa,
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pois “se a gente coloca junto, eu acho que a gente vai tá alimentando o conhecimento dessa
pessoa na questão da criminalidade”, segundo Lucas.

b) Distinção entre presídios da região de Franco da Rocha

Na P1 de Franco da Rocha são ofertadas vagas de assistência educacional e trabalho.

[...] aqui eles têm a opção, tanto de trabalhar, quanto de estudar. Então tem essa
jogada. Então assim, o foco não é só educação, ele tem também a questão do
trabalho. E lá na P2 não, é só educação, porque lá não tem trabalho, não tem
atividade nenhuma de trabalho. Então normalmente, pelo que eu observei assim, não
só aqui, mas acredito que em todos os lugares, é, quando tem empresa o foco não é
só educação, porque tem que ter um olhar também pro trabalho. E quando tem
trabalho... e quando não tem o trabalho, ele foca só pra educação. (Guilherme).

A P1 de Franco da Rocha possui uma área voltada à educação com um setor escolar,
enquanto o prédio da P3 não foi construído visando ter uma área de educação. Sendo assim, a
sala existente lá para educação é pequena e pouco arejada, embora o material didático e
conteúdo fornecido para a educação básica seja o mesmo que nas demais unidades, o que
demanda grandes esforços por parte dos professores, que por vezes assumem preferir dar
aulas nos presídios à rede regular de ensino, aponta Bernardo.
Outro fato observado por Guilherme e outros custodiados é que na P2 praticamente
todos os presos já estão julgados, enquanto na P1 há presos provisórios também, o que gera
uma maior rotatividade de entrada e saída de custodiados.
Procedimento diário
Nas unidades penais de SP, há a Diretoria de Trabalho e Educação, que é vinculado ao
GRATE da coordenadoria da SAP em que está alocado, segundo Humberto. Nele, é feita a
entrevista com o custodiado ao chegar na unidade, a verificação de seu grau de escolaridade e,
caso mencione interesse em estudar, em qual nível ficará, além da alocação do número de
vagas para a educação.
Douglas explica que na P1 de Franco da Rocha a Diretoria de Trabalho e Educação é
composta pelo Setor da Educação e a Diretoria do Núcleo de Trabalho, nos quais há oficiais
responsáveis pela questão administrativa da educação e trabalho, respectivamente, e ASPs
alocados na área escolar e oficinas de trabalho. Kim acrescenta que a diretoria que engloba a
educação é, portanto, responsável pela educação e pelo trabalho do regime fechado e
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semiaberto da P1 de Franco da Rocha, ficando assim interligados. Ambos trabalham em
conjunto: quando o setor responsável pela educação está sobrecarregado, como ocorre no
começo e fim de ano, o setor do trabalho auxilia; e o inverso ocorre quando há maior
demanda de trabalho
Conforme Kim explicou, o a Diretoria do Núcleo do Trabalho busca dar oportunidades
de serviço aos custodiados que já demonstraram algum interesse pela educação, já encerraram
algum curso e eram assíduos nas aulas. Procura-se saber também informações sobre o
comportamento do custodiado com os professores. Além disso, conforme o Termo de
Compromisso assinado pelo aluno ao iniciar a educação básica na P1 de Franco da Rocha,
caso esteja estudando, precisa terminar o período de estudo para depois mencionar seu nome
para a lista de trabalho.
Para retirar livro da biblioteca, os custodiados recebem um catálogo para escolher a
obra; havendo disponibilidade, é entregue para leitura na cela98. A movimentação dos livros é
passada pelo monitor da biblioteca para a FUNAP, explica Bernardo. Todo material que entra
na unidade penal passa por revista em máquina de raios X. Caso necessite de autorização e
sejam questões relativas ao seu setor, a Diretoria de Trabalho e Educação é responsável por
fazer um pedido formal e enviar para a Diretoria de Segurança que autorizará caso não
ofereça risco. Franco lembra que quando o professor deseja exibir um filme é necessário que
tenha cunho pedagógico e autorização para tal. Douglas e Lucas acrescentam que, caso seja
algo ainda mais sério, é preciso também da autorização do Diretor da unidade. Há também
uma revista realizada na portaria ao entrar no presídio, feita por funcionário do sexo feminino
ou masculino, a depender de quem é o revistado. Para ir para a área dos pavilhões, é preciso
passar em uma máquina de raios X99 ou detector de metais100.
Os professores permanecem na sala dos professores até o início do horário de aula e
alocação dos presos nas salas - realizado pelo agente da área da educação, explicam Manoel e
Guilherme. Douglas acrescenta que, ao chegar na área da educação os ASPs entendem que os
professores já estão revistados devido ao procedimento de entrada no estabelecimento penal.
Segundo Douglas, Júlio e Guilherme, na área da educação, fica um ASP responsável,
porém desde abril de 2017, esse agente é rotativo, devido à realocação dos funcionários e
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No item “Reivindicação dos internos” será apresenta do um fluxo diferente para retirada dos livros para os
presos alunos, de acordo com Bernardo.
99
Informações obtidas por meio de entrevistas e observação de campo.
100
Os professores geralmente passam direto pelo detector de metais, pois chegam na penitenciária não trajando
nada de metal, uma vez previamente avisados.
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contingente reduzido. Ele é encarregado de dar suporte aos professore, controlar a disciplina e
realizar tarefas como controle de presença e disciplina do preso.
Após os presos serem liberados dos pavilhões pelos ASPs no horário da aula, são
revistados por esses agentes e se deslocam até a área da educação. Ao chegar, o ASP
responsável pela área da educação destina cada um para as respectivas salas de aula de acordo
com a lista de presença em que constam os nomes e matrículas dos presos.
Segundo Douglas, é feita uma ronda na área da educação sempre que necessária,
averiguando com os professores se tudo corre bem, mas no geral não há grandes problemas
nessa área. Os problemas de indisciplina por parte dos presos são, principalmente, para burlar
a vigilância, como levar caneta, papel, material diverso para a cela101, algo não permitido pela
segurança e barrado pelo agente na revista que ocorre ao retornar para os pavilhões. Caso o
professor tenha necessidade que o preso faça alguma atividade extra e por isso precise levar o
material para a cela, o agente responsável pela área da educação deve ser informado, até por
não ser frequente e porque deve haver um controle dos materiais. O pedido pode vir tanto do
professor, quanto uma autorização previamente já realizada pela Diretoria de Trabalho e
Educação.

Ingresso na educação formal e não formal

Através de uma descrição sobre o ingresso na educação, compreendeu-se que ele
ocorre de forma multipolar: o setor educacional encaminha um documento aos pavilhões para
que os custodiados informem quem tem interesse na educação formal ou não formal; e/ou os
presos assinam uma lista prévia e a divulgam nos pavilhões para os demais completarem com
nome, matrícula e escolaridade.; e/ou segundo Manoel, “sempre tem um líder, vamos dizer, o
próprio preso passa essa lista no raio e o guarda pega ou o próprio guarda pede pro preso
passar” para então chegar ao Setor de Educação A administração penitenciária da unidade faz
o confronto dessa lista com o Setor de Inclusão.

A gente tem a organização da administração e a gente também tem a nossa. Então
tudo há uma sequência, tanto de quando você chegou no pavilhão, você vai lá,
coloca o nome na sequência, então vai ter que esperar chegar sua vez. Tanto que da
parte deles também, mas, porém, é o seguinte, da nossa parte não tem distinção entre
quem vai ou quem não vai. Chegou sua vez, seu nome vai subir. Aí, porém, a parte
de segurança e de diretoria de trabalho tá avaliando se é compatível ou não com
101

Na educação, os custodiados costumam tentar levar para a cela objetos “supérfluos”. Já nas oficinas de
trabalho, por exemplo, o cuidado precisa ser ainda maior por ter muitos maquinários e ferramentas, segundo
afirma Douglas, profissional operacional.
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aquela atividade, que tudo isso entra. É o seguinte, aí é onde entram as certas
distinções, cada um tem um passado, cada um passou em outras unidades, cada um
tem a sua cruz pra carregar. Então é o seguinte, nesse ponto há uma parcialidade
sim, porém, dá pra entender entre termos que é o seguinte, a diretoria tem que prezar
pela disciplina, pela segurança e por outros afins que já faz parte da alçada deles.
(Bernardo).

Na educação básica, a preferência na seleção é para os custodiados aprovados que
estudaram no semestre anterior e para os reprovados que desejam continuar; seguidos pelos
novos detentos.
Na educação não formal, isso ocorre de maneira semelhante. Segundo Manoel, há o
curso PET-FUNAP destinado ao regime fechado, e o Via Rápida ao semiaberto. Para o curso
PET-FUNAP, os monitores divulgam e passam a lista para verificar interesse dos custodiados
do Raio 2 – pavilhão destinado aos presos estudantes e que trabalham, e os demais que não
estudam, nem trabalham. Quando finalizada a lista dos selecionados, é providenciada uma
autorização para que os custodiados possam se deslocar para a área da educação, no caso do
PET-FUNAP; e para a realização do trabalho externo, no caso do Via Rápida, como afirma
Manoel. Na educação não formal, o Setor de Educação da P1 de Franco da Rocha acompanha
a frequência, o cadastro e o desligamento do custodiado no curso.
Oscar afirma que dependendo do horário das aulas e da determinação de cada unidade,
o custodiado pode ou não participar da educação formal e não formal. Há unidades que não
permitem que frequentem a qualificação profissional por estarem na educação formal e, de
acordo com Oscar, por esses dois fatores não podem participar do Clube de Leitura. Na P1 de
Franco da Rocha é permitida a realização da educação básica com o Curso PET-FUNAP
desde que as cargas horárias não sejam afetadas.

Estratégia utilizada para diminuir índice de evasão da educação

Julio e Kim afirmam que muitos custodiados desistiam da educação para ingressar no
trabalho, pois recebiam um salário para isso. Para coibir essa desistência, com base no art. 45
da Resolução 144/2010 (SÃO PAULO, 2010), a partir do momento em que o preso solicitou a
vaga de estudo, ele não pode desistir sem um motivo relevante (como doença, tratamento
médico ou morte de familiar). Ao começar a estudar, ele preenche o “Termo de
Responsabilidade”102, no qual é mencionado ser voluntária a participação dele na educação,
mas em caso de abandono sem justificativa a penitenciária realiza um “Comunicado de
102

Documento elaborado pela P1 de Franco da Rocha e assinado pelo custodiado aluno com os compromissos e
responsabilidades no qual acorda ao iniciar os estudos na penitenciária.
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Evento” e inicia-se um procedimento disciplinar correspondente a uma falta média que
ocasiona o rebaixamento de conduta de seis meses (SÃO PAULO, 2010, art. 45), influindo no
lapso temporal de progressão de regime. Porém, de acordo com Manoel, há casos em que o
juiz solicita o direito ao trabalho mesmo o aluno tendo desistido da educação naquele
semestre, o que a penitenciária não pode negar apesar do Termo de Responsabilidade.
Júlio afirma que outra estratégia utilizada foi estabelecer como prioridade para
ingresso no trabalho os presos que já estudaram, mas que não possuem uma profissão
específica; já aqueles que não possuem escolaridade, devem preferencialmente estudar para
então trabalhar.

Cotidiano da unidade prisional

Julio e Guilherme afirmam que são poucas as questões de rotina e particularidades da
UP que afetam a educação. Eles afirmam que raramente ocorrem atrasos para a ida à
educação. Além disso, Manoel relata que dentro do presídio há uma norma interna a ser
cumprida e que atrasos não são comuns.

Então, dentro da cela o cotidiano de... em horário de banho, de água pra gente poder
se pôr pra se arrumar pra poder ir pra escola ou que seja pro serviço a água chega
entre cinco e meia da manhã seis horas. Então dá o tempo tranquilo pra gente poder
se arrumar tudo certo, e o café também da manhã que é horário normal para depois
das sete, entre sete... até antes, às vezes para antes e... ou para depois esse horário,
ultimamente tem dado uma atrasada, que a cozinha deve tá em manutenção, tá
precisando de alguns tipos de obras lá que eu não sei quais são também no
momento, mas dá sim tempo pra gente se organizar perfeitamente, tranquilo no
horário antes de tá indo, isso não interfere não. A não ser que a pessoa seja
preguiçosa mesmo, não queria fazer nada. (Abel).

As blitz e as revistas foram identificadas nas entrevistas como fatores que alteram o
funcionamento normal das aulas, pois em primeiro lugar dentro do presídio está a segurança.
Segundo Lucas, ocorrem em áreas específicas conforme a necessidade e podem
ocasionalmente causar o atraso das atividades. Para Danilo, as revistas que são rotineiras não
afetam tanto a educação, pois ocorrem no período do almoço. Ainda, Douglas afirma que não
há muitos atrasos ou cancelamento de aulas. Já as blitz são vistoriais gerais em todos os
pavilhões e celas que ocorrem sem aviso prévio de uma a duas vezes por mês na qual a
unidade é fechada, tanto por ter alguma denúncia quanto por precaução ou para identificar
alguma irregularidade e garantir a disciplina, como afirmam Douglas e Lucas.
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Geralmente, quando é anunciado pra gente que vai ter uma vistoria [blitz geral], eles
não saem, tá todo mundo dentro das suas celas, não sai, de modo geral, pavilhão
inteiro, o presídio inteiro fica trancado, a gente fala que deixa na tranca, modo
vulgar de falar, mas eles ficam todos na sua cela esperando, porque é cela por cela
que é revistada, então não tem como soltar. Também pra gente ter um maior
controle, maior segurança, então a gente não solta, porque se acontecer qualquer
eventualidade, um tumulto, uma rebelião, cela por cela é mais fácil de conter
(Danilo).

Reivindicação dos custodiados
Para realizar algum pedido relacionado à educação são vários os recursos utilizados
pelos custodiados: falam com os ASPs, com os professores, com o oficial responsável pela
educação, com os “líderes de cela” e ainda com os monitores presos que repassam a
informação para a professora ou oficial de educação, declaram Guilherme e Abel e Bernardo.
Douglas afirma que na área da educação, o agente responsável é procurado pelos custodiados
para solucionar problemas gerais, e então encaminha a questão para o setor responsável
De acordo com vários relatos de funcionários, não foi verificada nenhuma articulação
por parte dos presos para reivindicar questões coletivas no tocante à educação Porém,
segundo Bernardo, quando a Diretoria de Segurança solicitou a mudança dos presos para que
os estudantes ficassem nas mesmas celas, houve oposição por parte de alguns internos:

Aí o seguinte, eu pedi pra que se tivesse como ter um diálogo com a diretoria e se a
diretoria aceitasse, tirar essa obrigatoriedade. E foi uma luta que a gente conseguiu.
Democraticamente, a gente conseguiu ganhar essa situação. Então só mudou quem
realmente quis morar em uma cela onde só tinha estudantes. (Bernardo).

Outra questão apontada por Bernardo foi sobre a lista de escolha dos livros de leitura
que vai para os pavilhões. Os custodiados estudantes reivindicaram a possibilidade de pegar
um livro na própria área da educação, além da lista de obras que passa nos pavilhões,
solicitação atendida pela administração.
Além disso, não houve relatos que identificaram alguma interferência dos custodiados
na seleção dos presos que irão estudar, bem como de nenhuma facção criminosa que interfira
nesse sentido. Apesar da ausência de relatos, foi observada interferência dos demais
custodiados na escolha do monitor preso responsável por ministrar o curso PET-FUNAP,
conforme será relatado em capítulo 3.2.1.2. De acordo com o Carlos103, na P1 há o PCC,
porém não verifica interferência de facção para a ocorrência da educação:
103

Os demais entrevistados não foram claros quanto a esse aspecto perguntado na entrevista.
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[...] é todo mundo no sentido que o pessoal segue o PCC, né? Pessoal da faxina, do
esporte, é o primeiro comando. Isso aí não tem porque pausar porque isso é
funcionário sabe, todo mundo sabe ali na gaiola, vamos se dizer assim, no dia a dia
tem uma rotina de dia a dia que é deles. Só que não é todo mundo que é, mas é como
se... todo mundo girasse à essa... essa... [Obedecesse?] Obedecesse essa engrenagem
porque fora se você não obedecer, você estava fora da engrenagem [...]. (Carlos).

Segundo um dos funcionários, os presos que estudam costumam ser colaborativos,
pois caso ele cometa uma falta grave, é encaminhado para o “padrão disciplinar” onde
permanece por 10 dias, período em que a falta é apurada para verificar se ele será ou não
absolvido. Caso ele não tenha sido absolvido, é excluído das atividades, como educação e
trabalho, e para a contagem da remição: “Então se a gente vem a cometer algum delito dentro
da escola ou dentro da empresa ao qual a gente trabalha... não é punido só um, o causador, são
todos punidos, são todos atingidos”, relata Abel.
Remição de pena
Na unidade penal não é possível cumular o trabalho com a educação, segundo afirmam
Júlio e Manoel. “Pra ele ganhar remição de pena pela educação, ele tem que ter as horas
dentro do ensino. Pra ele ganhar do trabalho, ele tem que trabalhar no mínimo oito horas, é
impossível”, relata Manoel.
Segundo Kim, anteriormente era possível cumular educação e trabalho, mas
atualmente não é mais permitido. Está sendo buscada uma forma para equilibrar os dois, pois
antes o trabalho era por produtividade, e quando a produtividade do custodiado caía, muitos
faltavam na educação para aumentar a produção. “Isso também não era viável, porque ele
acabava perdendo conteúdo na sala de aula. Então a gente deu uma parada pra até ver como a
gente pode melhorar essa sistemática [...]”, afirma Kim.
No caso da educação não formal, durante o período do curso ele não pode cumular
com o trabalho, mas quando não está em período de curso pode trabalhar. Por exemplo, no
caso do semiaberto, há o programa Via Rápida e os presos que trabalham na capinagem
param de trabalhar no momento da realização do curso, porém isso ocorre em um período de
um mês no máximo, após esse período retornam ao trabalho.
Há custodiados que realizam tanto a educação básica quanto o curso PET-FUNAP,
nesse caso, os alunos frequentam o EJA no período da manhã e o PET-FUNAP à tarde e a
remição é computada apenas em um dos cursos, de acordo com Manoel.
Cada unidade é responsável por controlar a frequência diária dos custodiados na
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educação para realização do cálculo de remição, o qual será realizado pelo advogado/
defensor e encaminhado ao juiz, afirma Humberto.

Remição por leitura
Conforme explicado no Capítulo 1.2.2., a Instrução Normativa do CNJ n. 44/2013
recomenda aos Tribunais a remição pela leitura. Segundo Humberto, vários juízes
responsáveis por diversas regiões do estado já estão prevendo essa remição por meio de
portaria.
A Vara de Execução Penal responsável pela P1 de Franco da Rocha já considera a
leitura dos livros e elaboração de resenhas como fator para remição de pena
(SECRETARIA..., [2017?]). Desde outubro de 2014, a P1 de Franco da Rocha promove a
remição pela leitura104 (SECRETARIA..., [2017?]). De acordo com Júlio e Manoel, um oficial
da unidade é responsável por realizar reuniões periódicas, encaminhar os livros para os presos
lerem e escreverem resenhas, fazer o controle e encaminhá-lo junto com a resenha para a
Pastoral Carcerária e para o juiz da execução.
Sobre a existência da remição pela leitura, Abel informou desconhecer o projeto, já
Bernardo relatou que quando chegou no pavilhão viu um cartaz a respeito, mas não procurou
obter maiores informações.
Iago afirma que a unidade, por meio de parceria realizada por iniciativa da Direção,
possui ainda parceria com a Universidade de Campo Limpo para elaboração de resenhas que
seriam consideradas para cálculo de remição da pena.

Influência dos órgãos externos
Grande parte dos entrevistados afirmaram não perceber a influência de órgãos
externos a SAP e SEE-SP para a implementação da educação. Kim, Júlio e Bernardo
mencionaram a presença da Pastoral Carcerária105. Já para Humberto, há alguns
questionamentos e solicitações do Judiciário que são encaminhadas diretamente para a SAP.

104

Documento fornecido pela P1 Franco da Rocha para a pesquisadora (SECRETARIA..., [2017?]).
Segundo Bernardo, “tudo que sai da mão do reeducando em questão, passa pela censura”. Então quando os
presos desejam fazer alguma petição, denúncia ou esclarecer sobre alguma situação, não necessariamente
ligada à educação, procuram órgãos externos, como a Pastoral Carcerária, para que leve os pedidos ao Fórum e
mobilize a Defensoria Pública da região – de Franco da Rocha e Campinas, conta Bernardo.

105
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A Defensoria Pública realiza algumas cobranças para a FUNAP, por exemplo, sobre a
inexistência de Clube de Leitura em algumas unidades e a Defensoria junto com a Secretaria
de Justiça procuraram a FUNAP para realização de alguma ação nos presídios femininos –
projeto que está em construção. Há, pois, uma tentativa de articulação da FUNAP com outros
órgãos, como Defensoria Pública e Ministério Público, e inclusão deles em alguns eventos
tanto para apresentar o conhecimento em sua área de conhecimento quanto para FUNAP
conseguir apoio para as ações, declara Oscar.

Influência dos agentes de segurança penitenciária

Para Júlio, a educação e todas as outras áreas do presídio funcionam em conjunto,
como uma engrenagem. Por exemplo, se não houver compreensão da equipe de segurança
sobre a importância da educação, ela fica prejudicada:

Todo dia tem revista. O corpo de segurança se não tem a consciência da importância
da educação, poderia usar a revista para atravancar a educação, mas isso não é feito.
Eles soltam os presos para estudar antes. Os agentes de segurança e custódia correm
risco para não paralisarem a educação. (Júlio).

Há unidades penais que, enquanto a revista não termina, o preso não é liberado para a
educação, ainda segundo Júlio. Porém, ele aponta que na P1 de Franco da Rocha isso não é
verificado, uma vez que há uma grande compreensão de ambas equipes por um trabalho de
conscientização e também pelo fato do Diretor de Trabalho e Educação já ter sido Diretor de
Segurança e Custódia e vice-versa, de forma que um compreende a realidade do outro:

Na realidade, as áreas, elas se entrelaçam na unidade. Às vezes as pessoas pensam
que a área de educação depende da segurança. Eu digo que elas se entrelaçam
porque a segurança também depende da educação. Então, se a gente tem uma área
de educação atuante na unidade, eu vou ter menos preso ocioso e menos dor de
cabeça por parte da Segurança e Disciplina. (Lucas).

O contato entre os funcionários que trabalham no presídio – agentes, oficiais,
diretores, professores, entre outros – ocorre diariamente entre os setores, um depende do outro
“[...] porque, na realidade, nós estamos num presídio e um depende do outro, né? Que o
presídio, ele fala por si próprio, e se a gente não tem uma atenção, às vezes acaba passando
alguma coisa despercebido”, explica Lucas.
Lucas demonstra que o diálogo é constante, como do setor de segurança com o de
psicologia, para verificar o comportamento de algum preso; ou com o setor de saúde, para
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verificar se o custodiado está com alguma doença. Segundo Guilherme, devido à aglomeração
nas celas, é comum a ocorrência de viroses, sarnas, entre outras doenças que são tratadas pelo
setor da saúde: [...] às vezes o pessoal fala que a educação é só educação. Não é. A gente
precisa do pessoal da enfermagem, a gente precisa do pessoal da segurança, a gente... é como
se fosse uma coisa só.
Lucas explica também que a área de segurança, além de ser o agente que lida com os
presos no dia a dia, atua para a educação no sentido de pesquisar a vida do custodiado
interessado em estudar para verificar se possui ou não falta disciplinar; fornecer os agentes
para que o custodiado chegue até a área da educação; fornecer segurança aos professores; e
auxiliar na escolha do preso que solicita a educação – para que sejam pessoas realmente
interessadas, pois apesar de ser um direito universal, não há vagas para todos na unidade; e:

[...] na maior parte das vezes o preso que pede pra estudar, ele pede pra segurança,
não diretamente pro diretor de Segurança, ele pede pra segurança porque os agentes
que trabalham na unidade são todos ligados à Segurança. Então, o primeiro contato
do preso é com o agente da segurança. Então, o pedido dele pra estudar, ele vai pro
agente. (Lucas).

Após o agente receber o pedido do preso para estudar, geralmente encaminha ao
Diretor de Segurança ou à Diretoria de Trabalho e Educação, conforme a solicitação do preso,
e essas áreas dão prosseguimento ao atendimento, conforme Lucas complementou.
Segundo Lucas, os ASPs são as pessoas do sistema penitenciário com quem os
custodiados possuem maior contato, exceto quando em aula, em que o maior convívio é com
o professor106. Como a forma de trabalho é com escala de postos, nem sempre o agente está
escalado no mesmo posto, mas aquele que está ali no dia a dia – seja no setor de educação, de
oficina, ou mesmo no corredor – é quem faz a ligação entre o preso e as outras áreas.
Portanto, afirma Lucas, é o agente de segurança penitenciária107 o principal ator que está em
contato com o custodiado e que possui um vínculo forte com o preso até pelo tempo que
passam em contato, chegando a anos, de acordo com o relato de Lucas.

É lógico, tem alguns que acabam tendo um pouquinho mais de facilidade de
contato ou um outro acaba dando um pouquinho mais de abertura e conversa
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No caso dos presos que trabalham, o contato mais frequente é com o agente responsável pela área da oficina.
Esse contato próximo dos presos com os ASPs e professores observado em trabalho de campo ressalta aspecto
tratado em capítulo 2 sobre os burocratas de nível de rua e a sua influência na política pública e no
relacionamento com o destinatário de tal política.
107
Ainda segundo Lucas, todos os agentes penitenciários da P1 de Franco da Rocha são agentes de segurança e
penitenciária.
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mais com o preso, mas aí vai de cada agente, né? Não tem proibição das
partes de conversar. (Lucas).

Abel considerou o ASP responsável pela área da educação como de contato próximo:
[...] qualquer coisa que a gente vá pedir ou que a gente precisa a gente tem que chegar até
eles, então nesse meio desse termo de comunicação a gente acaba tendo um diálogo melhor,
acaba ficando mais viável entre os dois.
Já Carlos não vê resistência por parte dos ASPs para realização da educação ou de
qualquer outra atividade:

Pelo contrário [indagado se há alguma resistência por partes dos ASPs], [...] já vi
funcionário até ajudar aí. Em que sentido? Agente às vezes não é nem a função dele
pegar... tirar um extrato da VEC pra alguém, mandar alguém pra enfermaria, tem
funcionário que é mais fechado mesmo, porque você sabe que não é obrigação dele
fazer um negócio desse, mas eu não vejo a resistência de forma nenhuma. Tem uma
rigidez sim, que tem que ter sim, que é normal de qualquer lugar que se trabalha
com pessoas, né? (Carlos).

Bernardo apontou a diferença entre o relacionamento do custodiado com o ASP, no
qual cumpre o papel de segurança, e com o professor que tem a função de educar. Para ele, a
relação com os ASPs é mais impessoal, enquanto com o professor há mais proximidade:

[...] o que dá pra perceber da parte do funcionário público que tá exercendo a função
de segurança, ele é um pouco mais frio. Em algumas situações eles se mantêm
alheio em segundo plano, ou seja, prefere não opinar ou até mesmo não orientar, se
distancia um pouco. E no caso dos professores não, é o seguinte, vê que há sim um
envolvimento a mais, algo mais humano. [...]
Ah, é o seguinte, a relação com os agentes penitenciários em si é bem impessoal.
Tanto... mais pela parte deles assim, do que pela nossa. Porque é o seguinte, a
maioria dos reeducandos pelo menos que eu conheço, procura interagir nas
atividades que a unidade tem a oferecer. Só que da parte do funcionário público que
está ali exercendo a função de segurança, ele não tem muito a oferecer também, ele
não pode dividir muita situação, ele tá ali pra fazer o horário dele e cumprir o
horário dele, bater o cartão e ir embora. (Bernardo).

Lucas entende que essa visão existe pelo fato de o papel do agente penitenciário
enquanto servidor público é atender ao preso dentro de suas atribuições:

[...] é ajudar o preso dentro das possiblidades, cobrar do preso também as regras,
porém, o que ele precisa, ele precisa do agente pra conquistar. Se ele precisa de uma
informação judicial, ele vai ter que pedir pro agente, né? Se ele precisa de material
de higiene dele que, de repente, tá demorando um pouquinho pra chegar, ele vai
perguntar pro agente. Então, esse contato do preso com o agente é comum e é
tranquilo na unidade num contexto geral. (Lucas).
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Lucas revela que com a parte administrativa da unidade penitenciária há também
contato, porém é bem menor108, ou seja, ocorre em eventuais visitas na área do pavilhão e em
dias de revista. Os cargos de oficiais ficam responsáveis pela parte administrativa, e se
apresentam apenas às vezes, quando há alguma demanda; como ocorre com o oficial
responsável pela educação, por exemplo. Carlos relata a importância de uma maior
proximidade por parte do setor da educação do presídio e dos coordenadores da Escola
vinculadora – que não visitaram o presídio em 2017 – na área destinada à educação.
Segundo Iago, a Direção Geral da penitenciária faz visitas aos pavilhões e na área da
educação para conversar com os custodiados e para trazer conhecimentos diversos, como
história, filosofia e civilismo. Além disso, é ela quem ordena e organiza toda a equipe de
forma geral dividindo os funcionários nos setores de atuação.
Para Kim, a P1 de Franco da Rocha possui um corpo funcional bastante presente no
qual o mesmo funcionário por vezes realiza diversas funções para que a educação ocorra no
dia a dia:
Então mesmo o cara que às vezes pega e solta 150 presos de manhã é o mesmo cara
que vai soltar mais 150 à tarde, vai fazer revista nesses 300. Fora isso tem as
oficinas de trabalho. Então você vê que tem um empenho muito grande nessa parte
de fazer acontecer mesmo, de dar andamento no trabalho mesmo que seja ali
trabalhoso, cansativo. (Kim).

Esse interesse também é visto nos custodiados alunos, pois eles mesmos se cobram
entre si ao verificar que algum preso não está dando a devida atenção, “eles têm medo de
perder esse espaço. De amanhã ou depois já não ter uma sala ou perder uma sala [...], 30
alunos a menos” afirma Kim. Segundo ele, tanto os funcionários quanto os presos se cobram
entre si para que a educação ocorra dentro dos conformes. Manoel complementa: “[...] não é a
unidade que vai se adaptar à educação, a educação que vai se adaptar dentro da unidade prisional”.

Portanto, para a educação acontecer dentro da unidade penal, é necessário um conjunto
de fatores. Desde os agentes de segurança da entrada do presídio para realização da revista,
soltura dos custodiados, garantia de segurança dos professores; dos docentes em seu processo
de adaptação na rotina da educação em estabelecimentos penais; até a Diretoria de Trabalho e
Educação, responsável pela organização administrativa da educação, ou seja, cadastramento,
recepção dos professores, controle de frequência, rendimento dos alunos, remição; Diretoria
de Segurança e Diretoria Geral, assim como relata Manoel.

108

Exceto dos presos que ganham salários com alguns funcionários da área de pecúlio, responsáveis por atender
o custodiado no tocante às informações quanto a tal pagamento.
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Monitoramento geral109 – educação formal e não formal

O GRATE responsável pela COREMETRO realiza semanalmente visitas nas unidades
penais para realizar o acompanhamento do trabalho e da educação – cada semana é visitada
umas das 28 unidades, declara Humberto. Ele afirma ainda que quando há algum evento, o
GRATE aproveita para participar e realizar o acompanhamento na educação e trabalho Esse
monitoramento é realizado no sentido de visitar o presídio in loco, e a área da educação.
Humberto revela que se a sala estiver vazia, por exemplo, questionam a unidade para
averiguar o motivo.
Ainda, diz que todo final ou começo de ano o GRATE elabora um relatório interno
para cada unidade penal referente ao ano anterior. Nesse documento são levantados dados da
quantidade dos custodiados alunos, aumento ou diminuição dos estudantes, motivos e
dificuldades para implementação da educação Esse relatório é apresentado para a unidade
para que ela verifique se a meta da educação foi atingida e se houve crescimento ao decorrer
dos anos110.
Segundo Humberto, o PEE-SP é o principal parâmetro sob o aspecto de educação em
unidades penais para a SAP, e tanto este plano quanto o PEEP-SP111 são tratados nas reuniões
do GRATE.
O último PEEP realizado foi de 2015-2016 (SÃO PAULO, 2015b), mas não foi
elaborado um para 2017-2018: [...] isso eu achei um erro também, mesmo que o DEPEN não
tenha cobrado, a gente tinha que ter feito um plano pra 17 e 18. Então a gente ficou acho que
sem diretriz nenhuma. Então cada um tá fazendo o que acha que tem que fazer, isso é um erro
(Oscar).
Para Nicolas, o atual PEE se atém, sobretudo à educação formal:

Então, na verdade assim, se você for ler o plano estadual você vai ter uma ênfase
ainda muito grande na questão da educação formal. O primeiro plano que é 13 e 14,
ali você vê muito claro assim que pensaram só na educação formal. A gente rateou,
rateou, rateou então no 15 e 16, você já vê que tem indicações de qualificação
profissional, mas mesmo assim eu acho que não é o ideal. Acho que a Secretaria... O
conjunto, SAP, a Secretaria da Educação e o FUNAP, eles têm que pensar um plano
estadual onde você dê conta de todas as exceções e não separar. Não adianta falar,
“eu vou crescer a educação formal porque é mais importante, e não vou ofertar
109

Em capítulo 3.2.1.1. (“Educação Formal”) e capítulo 3.2.1.2. (“Educação não formal”) serão tratados o
monitoramento realizado especificamente para cada um deles.
110
Este relatório é interno. A pesquisadora solicitou acesso, porém, não foi autorizado.
111
Apenas está disponível o PEEP de 2015-2016. O de 2017-2018 está sob análise, segundo Humberto.
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qualificação profissional", não, essas duas ações elas vão ter que acontecer ao
mesmo tempo. Então estabelecer metas e pensar como fazer isso. (Oscar).

Outra crítica relatada por Oscar é quanto às metas quantitativas de aumentar o número
de vagas da educação, pois é preciso uma análise mais minuciosa para saber a média do nível
de ensino dos custodiados em cada unidade penal, a fim de verificar qual tipo de educação
deve ser priorizado durante um determinado tempo.
Mensalmente, a Diretoria de Trabalho e Educação preenche planilhas com os dados de
trabalho e educação e as envia para a COREMETRO, para que sejam cobradas metas para a
educação e avaliação qualitativa do ensino, tendo como base o volume de desistências. Júlio
aponta que o setor responsável tem como meta manter 160 custodiados por mês na educação.
Júlio revela que não há monitoramento sobre os custodiados que estudavam e saíram
da unidade penal, porém, segundo ele, esta informação pode ser obtida por meio da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP).

3.2.1.1. Educação Formal
Segundo Censo Escolar do MEC (Cadastro de alunos/SEE – documento interno SEE),
em outubro de 2017, o estado de SP tinha 16.865 matrículas EJA no sistema prisional.
SEE-SP

O Decreto 57.141, de 18 de julho de 2011, previu atribuições legais para todas as
políticas educacionais e públicos englobados pela SEE-SP (SÃO PAULO, 2011d). As
orientações gerais da política pública de educação vêm das normativas, dos órgãos centrais e
do gabinete do Secretário.

a) Estrutura


Órgãos centrais

Na estrutura da SEE-SP existem responsabilidades que são descentralizadas. Ela é
composta por um conjunto de órgãos e equipes que estão em diferentes âmbitos: central,
regional ou local. Cada um deles em sua atribuição específica contribui para a educação nas
unidades penais. A estrutura organizacional da SEE-SP está baseada em sua Chefia de
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Gabinete, Coordenadorias e Órgãos Vinculados, todos integram a SEE-SP112 (SÃO PAULO,
2018a).
Na Chefia de Gabinete estão o Secretário da Educação, a Secretária Adjunta, o Chefe
de Gabinete e a Subsecretaria de Articulação Regional113 (SÃO PAULO, 2018a). A
Subsecretaria não possui função de articulação interna, mas de articulação com as Diretorias
de Ensino (DE)114, sendo a interface dos projetos e objetivos da SEE-SP com as DEs.
No órgão central há cinco coordenadorias e a Escola de Formação e Aperfeiçoamento
de Professores “Paulo Renato da Costa” (EFAP) participando da implementação da educação
nos estabelecimentos penais. As cinco coordenadorias e a EFAP pertencem ao órgão central,
são elas:
a.1.1) Coordenadoria de Gestão da Educação Básica (CGEB): Centro pedagógico, tem
como objetivo o desenvolvimento e aprendizado do aluno. Responsável por normatizar o
currículo da educação básica (SÃO PAULO, 2018e). A CGEB visa implementação e
gerenciamento das ações educacionais para o ensino nas escolas estaduais e para formação
dos profissionais do “Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São
Paulo” (SÃO PAULO, 2018c). Orientação de professores, responder à demanda de cursos de
formação e manter a DE informada sobre toda a política educacional de EJA no sistema
prisional, por exemplo, são sua responsabilidade.
Reestruturada em 2011, possui dois grandes departamentos, o Departamento de
Desenvolvimento Curricular e de Gestão da Educação Básica (DEGEB), responsável pela
questão curricular e didático pedagógica; e o Departamento de Planejamento e Gestão da
Rede Escolar e Matrícula (DGREM)115, responsável pela gestão de rede, ou seja, verificação
da infraestrutura da demanda por matrícula116 (SÃO PAULO, 2018c).
O DEGEB possui sete centros e dois núcleos de trabalho para articular o provimento
dos recursos didáticos e pedagógicos para os programas do ensino fundamental, ensino médio
e educação inclusiva (SÃO PAULO, 2018c). Dentre estes, há o Centro de Atendimento
Especializado (CAESP), responsável pelos grupos de alunos que precisam de atenção e

112

A estrutura da SEE-SP é bastante complexa, no Anexo V consta organograma da SEE-SP.
A SEE-SP possui ainda três órgãos vinculados: Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE);
Conselho Estadual de Educação (CEE) e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar de São Paulo (CEAESP) (SÃO PAULO, 2018a).
114
As DEs são órgãos regionais da SEE-SP, melhor explicado no item “Órgãos regionais e locais – Diretorias de
Ensino e escolas estaduais”.
115
O DGREM, composto por quatro centros, realiza a organização estatística da CGEB, como os dados para
formação das classes (SÃO PAULO, 2018c).
116
A CGEB é composta ainda pela Assistência Técnica do Coordenador (ATCGEB) que reúne e disponibiliza
aos servidores os dados do gerenciamento da SEE-SP (SÃO PAULO, 2018b).
113
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recursos didáticos específicos com foco naqueles com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, quilombolas, indígenas, entre outros
(SÃO PAULO, 2018d)117. O CAESP possui o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado
(CAPE) e o Núcleo de Inclusão Educacional (NINC), responsável pelos outros grupos que
necessitam recursos didáticos específicos, englobando os quilombolas e os alunos em
privação de liberdade e em cumprimento de medida socioeducativa (SÃO PAULO, 2018d).
Trabalham no NINC três servidores públicos cujas principais tarefas são as questões
didático pedagógica e de orientação às DEs para ser referência nos atendimentos da
socioeducação e da EJA no sistema prisional, explica Nicolas. Dentro da SEE-SP, o NINC
possui uma governabilidade reduzida, pois não toma decisões sobre a política pública, apenas
verifica os indicadores educacionais, realiza pareceres e faz proposições ligadas a temas como
cursos de formação e parcerias. Porém, a decisão é realizada por instâncias superiores 118 e
depende de uma série de fatores, como orçamento e corpo funcional.
Em conjunto com a EFAP, a CGEB possui também a atribuição de gerenciar os cursos
para os educadores e gestores escolares (SÃO PAULO, 2018c). Apenas a CGEB possui
equipes temáticas de acordo com o público atendido, pois é uma coordenadoria pedagógica,
continua Nicolas. Todas as demais coordenadorias são compostas por equipes gerais, ou seja,
não são separadas por políticas educacionais da SEE-SP. Não há uma coordenadoria
unicamente responsável pela educação nas prisões, todas elas possuem as suas atribuições de
acordo com a área em que atuam. Como a CGEB é uma coordenadoria voltada ao
pedagógico, acaba consultada pelas demais sobre peculiaridades pedagógicas e educacionais.
Por atuar nestas questões, no caso do sistema prisional, é o NINC o setor que participa
ativamente da interface entre os grupos da SAP articuladores da política educacional nas
unidades penais. Portanto, para elaboração do Termo de Cooperação Técnica SEE-SAP, na
Secretaria, foi o NINC quem integrou o grupo responsável pela articulação.
Nesse sentido, a CGEB se relaciona com a Rede Estadual desde meados de 2015 e
início de 2016, sobre a questão da própria organização descentralizada da Secretaria, bastante
complexa diante de sua estrutura organizacional e das limitações orçamentárias recentes
(EJA, 2017). Por isso, tem sido discutida a importância de uma estrutura descentralizada, por
meio das DEs e das escolas para discussão do material didático e dessas especificidades (EJA,
2017).
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No site da SEE-SP a educação aos privados de liberdade não foi considerada como foco do CAESP.
Acima do NINC, há o Centro de Atendimento Especializado (CAESP), seguido do Departamento de
Desenvolvimento Curricular, da coordenação da CGEB, e do gabinete do Secretário, além de uma
subsecretaria de articulação regional.
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a.1.2) Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos (CGRH): Planeja, gerencia e
controla ações e atividades inerentes à administração de recursos humanos dos servidores da
rede estadual de educação (SÃO PAULO, 2018). Dessa forma, possui a atribuição de orientar
toda a Secretaria, e, portanto, a EJA nos estabelecimentos penais, em aspectos como
atribuição de aula, pagamento e movimentação do quadro de funcionários. São então
realizadas conversas entre as coordenadorias para verificar a demanda necessária de cada
público atendido pela política, de acordo com Nicolas. Há articulação entre as coordenadorias
e equipes técnicas de forma que uma coordenadoria aciona a outra conforme necessidade. Isso
ocorre entre todas as coordenadorias, não apenas com a CGRH.
a.1.3) Coordenadoria de Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional
(CIMA): Organiza e gerencia sistemas de informações que abrangem estatísticas, avaliações e
indicadores de gestão. Engloba a Central de Atendimento (SÃO PAULO, 2018). Toda parte
referente a banco de dados; cadastro de alunos e professores; cadastramento no sistema –
chamado Gestão Dinâmica de Administração Escolar (GDAE) – do registro de aluno e
matrícula; é realizada pela CIMA, qualquer que seja o público atingido pela política, explica
Nicolas. Da mesma maneira que ocorre na CGRH e CGEB, a interface das necessidades é
realizada entre as Coordenadorias e todas elas dialogam.
a.1.4) Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE): Responsável pela
gestão de infraestrutura, suprimentos e assistência aos alunos, como merenda escolar,
transporte, saúde e acessibilidade (SÃO PAULO, 2018). O CISE realiza a distribuição de kit
escolar, previsão de mobiliário escolar, dentre outros fatores de infraestrutura, segue Nicolas.
Precisa, por exemplo, consultar a CGEB nas questões pedagógicas que afetam a
infraestrutura; ou a CGRH por questões de quantidade de alunos.
a.1.5) Coordenadoria da EFAP: desenvolvimento profissional para servidores. Conta
com instalações físicas, ambientes de aprendizagem nas DEs e ambiente virtual (SÃO
PAULO, 2018). Nicolas explica que a CGEB tem bastante articulação com a EFAP sobre
quais metodologias podem ser trabalhadas, por exemplo, na produção de vídeo aulas e cursos
e nas classes multisseriadas, caso do sistema prisional.
a.1.6) Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COFI): Agrupa toda a administração
financeira e orçamentária da SEE-SP. Entre suas atribuições estão o planejamento,
gerenciamento e controle das finanças (SÃO PAULO, 2018).


Órgãos regionais e locais – Diretorias de Ensino e escolas estaduais

154

Os órgãos regionais são compostos pelas DEs responsáveis pela educação na região
em que atuam e pela interface com os órgãos locais: as escolas estaduais de sua respectiva
região, no caso da EJA no Sistema Prisional são as escolas vinculadoras (NOVO TERMO,
2017). Como o ensino básico na UP ocorre em um espaço de privação de liberdade, explica
Nicolas, há uma escola estadual, geralmente a mais próxima geograficamente do presídio que
possui ensino regular, e que aloca professores119 para ofertar a EJA no sistema prisional.
Cada DE possui uma estrutura, “como se fosse uma mini secretaria”, afirma Nicolas,
pois ela também possui equipes técnicas especializadas, conforme disposto em art. 15 do
Decreto 57.141/2011120(SÃO PAULO, 2011d). Por exemplo, a CGRH do órgão central, na
DE há um Centro de Recursos Humanos; a CGEB, nesse órgão regional é o Núcleo
Pedagógico no qual estão inclusos os Professores Coordenadores (PC). Na DE há a Equipe
de Supervisão de Ensino, responsável por articular junto ao Núcleo Pedagógico a
convergência na orientação às escolas (SÃO PAULO, 2011d, art. 70, inciso XIV), ou seja,
será essa equipe que verificará se a legislação e os termos escolares estão sendo cumprido
pelas escolas.
A escola vinculadora é indicada pela DE e será responsável pela documentação escolar
do aluno custodiado da EJA que será seu aluno. O professor que dará aula no sistema
prisional é da escola vinculadora, assim como o Professor Coordenador (PC) responsável pelo
apoio pedagógico ao professor. Cada escola tem uma configuração de número de professores
e PCs. No presente estudo de caso, segundo Queiroz, a DE de Caieiras é responsável por
várias escolas estaduais de ensino regular e EJA da região na qual atua, dentre elas a Escola
Domingos Cambiaghi que possui ensino regular, EJA e é também a escola vinculadora de
todos os presídios e hospitais de custódia da região de Franco da Rocha e Cajamar.
De acordo com Paulo, a Diretoria e Secretaria da Escola Domingos Cambiaghi tratam
dos aspectos administrativos com as unidades penais a ela vinculadas, no caso a P1 de Franco
da Rocha, isso é realizado principalmente com o Setor Educacional da Diretoria de Trabalho e
Educação. Sempre que há evento da escola nos estabelecimentos penais, a vice diretoria da
Escola Domingos Cambiaghi se desloca ao presídio, assim como a diretoria e supervisão de
ensino quando há reuniões.

119

No sistema prisional não são alocados os professores concursados, mas, geralmente, os da categoria “F” e
“O”, conforme explicado em capítulo 1.4.
120
Integram a estrutura de cada Diretoria de Ensino: Assistência Técnica; Equipe de Supervisão de Ensino;
Núcleo Pedagógico; Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar; Centro de Recursos
Humanos; Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura; Núcleo de Apoio Administrativo; Escolas
Estaduais de Ensino Fundamental e Médio; e Centros Especializados de Ensino (SÃO PAULO, 2011d, art. 15).
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Professores Coordenadores

Os PCs da Escola Domingos Cambiaghi possuem contato direto com os Professores
Coordenadores do Núcleo Pedagógico de Caieiras (PCNS), seja na escola ou por meio de
formações na EFAP que realiza cursos para ensino regular e EJA. Os PCNS, explica Paulo,
são professores coordenadores da DE de Caieiras que auxiliam pedagogicamente, ou seja, na
formação, orientação e apoio dos professores coordenadores das escolas vinculadas. As
reuniões entre a DE de Caieiras e os PCs da Escola Domingos Cambiaghi acontecem
quinzenalmente ou mensalmente, a depender da necessidade. Os PCs possuem ainda um
supervisor de ensino da escola vinculadora que os auxilia nas questões pedagógicas.
No caso da Escola Domingos Cambiaghi, há dois coordenadores pedagógicos e ambos
são responsáveis tanto pela educação no sistema prisional quanto nas demais modalidades
existentes na escola. Uma vez por semana, às quintas-feiras, é realizada na escola a reunião de
(ATCP) com a duração de duas horas, em que os professores e coordenadores discutem o
conteúdo e planejamento de aula sob o aspecto pedagógico com textos referentes à educação
em espaços privados de liberdade, relata Edgar. Essa reunião é destinada apenas à EJA em
contexto prisional, estando presente também os professores que dão aula nos outros presídios
e hospitais de custódia que estão vinculados à Escola Domingos Cambiaghi. Pela manhã
participam os professores que ministram aula à tarde, e vice-versa. Além disso, no tocante à
P1 de Franco da Rocha, ressalta Paulo, é comum a presença de alguém da Diretoria de
Trabalho e Educação, seja dos diretores ou dos oficiais.
Em 2017, os PCs da Escola Domingos Cambiaghi responsáveis pela educação na P1
de Franco da Rocha não realizaram visita ao presídio. Portanto, não há um contato dos PCs
com os alunos custodiados. Estes possuem relação direta principalmente com os professores
e, em menor grau, com os ASPs e oficiais dos estabelecimentos penais, que repassam as
informações, de acordo com Paulo e Queiroz.
Os PCs não têm vinculo com a SAP e não possuem contato com a SEE-SP. Paulo
explica que a ligação é realizado com a Diretoria e Supervisão da Escola. No geral, a SEE-SP
se relaciona com a DE, que passa as informações para os PCs. Por exemplo, os vídeos da
Rede do Saber121 realizados pela SEE-SP são informados pela DE para os PCs assistirem. “Só
que a Rede do Saber, como eu te falei, ela é mais apropriada para o ensino regular, não para o

121

A Rede do Saber da SEE-SP, criada em 2001 e integrante da EFAP desde 2009, é uma rede pública de
videoconferências com finalidade pedagógica e com cursos de formação continuada aos funcionários da SEESP e aos de seus órgãos vinculados (SÃO PAULO, [2018?]g).
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sistema prisional, por isso que é necessário cada professor, na sua área específica faça
adequações para os alunos no sistema prisional”, diz Franco.
O processo seletivo para ser PC da escola é realizado por avaliação de projeto
pedagógico entregue pelo candidato e uma entrevista realizada pela diretoria e supervisão da
escola, de acordo com Queiroz. Não há nenhuma forma de seleção ou formação específica do
coordenador para o contexto do sistema prisional. Após a avaliação, entre os candidatos são
selecionados os PCs que poderão atuar no ensino regular e/ou EJA geral e/ou EJA em sistema
prisional, dentre outras modalidades. Para professores, explicam Franco e Edgar, também não
há formação específica para o sistema prisional, apenas lhes é informado questões de
segurança, vestimentas, materiais e comportamentais122.

Ingresso dos professores para lecionar em unidades penais

A atribuição dos professores que ministram aula para um público específico que não
seja do ensino regular é chamada na Rede de “Atribuição por Projeto”, este é o caso da EJA
no sistema prisional. Os professores da categoria “O”, contratados por quatro anos, e da
categoria “F”, efetivado pela constatação na Rede, são aqueles que podem se inscrever para
lecionar nas unidades penais. A contratação desses professores da educação básica é feita pela
SEE-SP, via DE, e não pela SAP-SP (NOVO TERMO, 2017). Após inscrição na “Atribuição
de Projeto”, passam por uma entrevista de perfil, e, caso aprovados, são contratados pela DE
em questão. Portanto, podem mudar de escola e unidade penal dentro da mesma diretoria, mas
não podem atuar em escola de outra DE, o que exige outro contrato123. Nicolas acrescenta
que os professores de quadro efetivo concursado não ministram aula nos estabelecimentos
penais.
Na legislação de contratação de professores categoria “O”, exige-se um período de
vacância entre os profissionais contratados pelo estado para não gerar vínculo e isso impacta
toda a educação (NOVO TERMO, 2017). Após quatro anos, é preciso ficar 180 dias sem
contrato; recentemente esse período foi diminuído para 40 dias. Dessa forma, não há como
saber antecipadamente qual será o destino dos professores que tiverem seus contratos
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A forma de admissão dos professores será tratada neste capítulo, no item “Ingresso dos professores para
lecionar em unidades penais”.
123
Segundo informação fornecida em vídeo da Rede do Saber, para dúvidas relacionadas às contratações, os
professores devem entrar em contato com a CGRH (NOVO TERMO, 2017).
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encerrados124. Franco acrescenta que, nas mudanças de semestre, também não sabem em quais
salas poderão dar aula, uma vez que outros professores poderão ser contratados e os
professores efetivos125, seguidos dos de categoria “F”, têm prioridade na escolha de local de
trabalho e aulas. Dessa forma, o saldo que sobra é escolhido pela categoria “O” e
posteriormente a “V”. Além disso, como o contrato não é emprego definitivo, a qualquer
momento os professores podem ser descontratados.

[...]eles diferenciam professores, existe uma guerra dentro dos professores. [...]
Porém existe questões que não tem como, ou você participa da greve ou você perde
seu cargo, que nem professor daqui. Professor que é da penitenciária, por exemplo,
não pode faltar pra greve, se não perde as aulas, não importando se você é F, é O, é
L, você perde. (Guilherme).

Outro problema é a questão da descontinuidade do profissional, pois ele não tem um
vínculo como de concurso público. Apesar do “F” ser considerado efetivo, ele pode ser
remanejado ou pode sair. Essa é uma questão de toda a Rede que não seja ensino regular, não
apenas do sistema prisional. De acordo com Nicolas, no sistema prisional não há concursados,
pois no início do atendimento da SEE-SP da EJA em contexto prisional de 2011-2012, optouse por essa configuração, da mesma forma com que já ocorria com outros públicos específicos
da Rede. O aspecto positivo é a possibilidade de o professor ter perfil para atuar para esse
público específico da educação, ressalta Nicolas.
Edgar e Nicolas afirmam que não é realizado nenhum curso de formação aos
professores que ingressam para lecionar nas unidades penais. Na Rede do Saber há vídeo
aulas para aqueles que ingressam via concurso público, mas não há para aqueles que iniciam
no sistema prisional. De acordo com Nicolas, para 2018, está previsto um curso EAD de
formação continuada sobre EJA no sistema prisional com a duração de 60 horas, mas não é
um curso de ingressantes, é voltado para o interessado na plataforma da EFAP. Ademais, via
DE, por meio do Núcleo Pedagógico, da Supervisão de Ensino e dos PCs é fornecido aos
professores um documento orientador conjunto e material sobre as reflexões pedagógicas da
EJA no Mundo do Trabalho, material utilizado na EJA do estado de SP. A restrição
orçamentária do estado também influi nesses aspectos da contratação e formação de
professores, porém é um problema de toda Rede, e não específico do sistema prisional.

Professores da P1 Franco da Rocha
124

Resposta dada pela SEE-SP para um professor de Presidente Prudente que indagou se havia algum plano para
os professores que teriam seu contrato de trabalho encerrado (NOTO TERMO, 2017).
125
Não é considerada a educação em espaços de privação de liberdade, pois efetivos não são alocados para lá.
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Além de lecionar as aulas, o professor é também responsável pelo diário de classe,
pelas provas e digitação no Sistema Digital, o qual também é alterado e acessado pelo Setor
Educacional da UP. Ao término das aulas nos presídios, de acordo com Queiroz, os
professores cumprem sua carga horária de trabalho na própria escola até o final do período
letivo, 21/12 no caso de 2017.
O contato dos professores no estabelecimento penal se dá com os ASPs e Diretoria de
Educação e Trabalho, principalmente com o Setor Educacional. De acordo com Edgar, há
relação dos professores com monitores custodiados da FUNAP que ficam na sala para
acompanhar o andamento da educação. Na Escola Domingos Cambiaghi, esse contato dos
professores é realizado com a Direção, Supervisão e PCs. Os docentes se comunicam também
por meio de grupos de Whatsapp, acrescenta Guilherme.

Fluxo da educação básica aos jovens e adultos em contexto de privação de liberdade

A SEE é a responsável direta pela oferta de EJA, com articulação da SAP, responsável
pelas unidades penais. Isso ocorre tanto no órgão central, quanto nas DEs, escolas
vinculadoras e classes com as UPs nas localidades.

O que que é educação nas prisões? É uma pergunta. A educação nas prisões é um
monte de coisa. Então, assim, pra EJA no sistema prisional acontecer hoje, o que que
você precisa? Você precisa de abrir uma classe, você precisa de cadastrar o aluno,
você precisa de material didático, você precisa de kit escolar, você precisa de
atribuir aula pra um professor. [...] Então, por exemplo, quem abre classe? [...]
Diretoria de Ensino. [...] Quem faz o cadastro do aluno? Escola vinculadora com
base no cadastro da CIMA. Quem dá o kit escolar pro aluno com base no cadastro
de alunos que tem com a média anual? CISE, infraestrutura. Quem atribui aula pro
professor? Escola com orientação da CGRH. [...] O que que é a parte da CGEB? A
parte da CGEB é orientar pedagogicamente a DE e a DE tem que orientar a escola
porque, além de estar descentralizado o funcionamento da educação, da Secretaria,
ele também é, digamos, escalonado em órgãos. (Nicolas).

Dentro da SEE-SP, os órgãos centrais orientam os regionais, os regionais orientam os
locais. Dessa forma, os órgãos centrais não orientam diretamente os locais, por exemplo, a
CGEB não orienta diretamente a escola vinculadora Domingos Cambiaghi. Ela orienta a DE
de Caieiras, que por sua vez será responsável por orientar um conjunto de escolas dentro de
seu território.
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Na SAP há uma estrutura análoga à da SEE-SP126, que também é descentralizada: tem
os órgãos centrais, o Grupo Regional de Trabalho e Educação (GRATE) e as UPs. Para a
oferta do EJA no sistema prisional é preciso haver uma articulação entre três níveis – central,
regional e local, dentro da própria SAP e com diferentes instâncias da administração da outra
Secretaria, conforme organograma abaixo (NOVO TERMO, 2017):

Figura 3 – Comparativo da estrutura organizacional da SEE-SP e SAP

A SEE-SP é responsável pelas DEs e escolas vinculadoras; e a SAP-SP pelas cinco
coordenadorias

regionais:

COREMETRO,

COREVALI,

CENTRAL,

CROESTE

e

NOROESTE (SÃO PAULO, 2011c, art. 1º), pelos grupos GRATE e GAAE, pela FUNAP e
pelas UPs. Há ainda a Coordenadoria de Saúde, conforme explicado em capítulo 1.4 (SÃO
PAULO, 2011c, art. 42, incisos III e IV).
Portanto, de uma forma geral, agentes dos mesmos níveis hierárquicos e de órgãos
correlatos, como SEE e SAP, costumam se relacionar para implementar a educação nos
estabelecimentos penais. Os órgãos centrais da SEE se relacionam com os da SAP; as escolas
vinculadoras se articulam com as UPs127; e o GRATE da Coordenadoria Regional da SAP
com a DE de sua região. No presente estudo de caso, a Diretoria de Caieiras atua em
articulação com o GRATE da COREMETRO da SAP e a Escola Domingos Cambiaghi com a
P1 de Franco da Rocha.
Por meio de entrevista com Nicolas, averiguou-se que essa inter-relação também se dá
entre o GRATE e os órgãos centrais e vice-versa; mas por orientação técnica e normativa das
Secretarias, a articulação deve ser entre os mesmos níveis hierárquicos das secretarias.
Segundo entrevistado, com esse direcionamento entre as gestões centrais, regionais e locais,
126

A estrutura da SAP foi explicada em capítulo 3.2.1, item “SAP”.
Por exemplo, a escola vinculadora é responsável pela contratação do professor e entrevista, o diretor da
unidade penal participa dessa entrevista. Essa relação se dá diretamente entre escola vinculadora e unidade
penal, sem interferência das demais instâncias organizacionais apresentadas na figura, de acordo com
Humberto.

127
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diminuíram as quebras de fluxos de trabalho, pois os funcionários estão compreendendo
melhor o desenho da complexa política, com duas diferentes estruturas e formas de divisão,
critérios diversos de descentralização e órgãos que, muitas vezes, não estão na mesma cidade.

[...] essa não sincronicidade às vezes de estrutura e funcionamento gera essa
dificuldade porque são estruturas totalmente diferentes. [...] Eu entendo que hoje a
gente [...] tem resultados positivos nessa gestão, digamos, em três âmbitos, e tem
funcionado porque a gente tem tentado alguns mecanismos pra induzir isso, mas não
é tão simples assim, existe uma dificuldade, que é, na verdade, do tamanho da rede
em geral e do tamanho do sistema prisional, que também é bem grande. (Nicolas).

Os órgãos centrais da SEE e da SAP, as DEs e o GRATE ficam responsáveis pelo
planejamento da educação, de acordo com Humberto. As escolas vinculadoras e UPs ficam
responsáveis pela execução; apenas casos específicos são passados aos outros órgãos, por
exemplo, se os dois setores não entram em acordo quanto à disponibilidade ou abertura de
sala de aula.

Pedagogia

A oferta da EJA pela SEE-SP ocorre de três formas: nas Unidades Escolares de
presença obrigatória128; no CEEJA de presença flexível129; e no Sistema Prisional, com
classes semipresenciais multisseriadas, com professores por área de conhecimento. Possui a
mesma duração da EJA de presença obrigatória, explica Virgínia, diretora do CEEJA (EJA,
2016). No presente trabalho, trataremos da EJA no sistema prisional, mas antes deve-se
compreender como se originou o material utilizado nas unidades penais.
O Material de Apoio Pedagógico utilizado como referência para a educação de jovens
e adultos de SP é o “EJA – Mundo do Trabalho”130, o qual possui Caderno do Estudante, do
Professor e vídeos. Virgínia diz que se trata de um programa do Governo do estado de SP
para a EJA, que oferece conteúdos que dialogam com o mundo do trabalho e visam promover
128

Oferecida nas Unidades Escolares, onde há maior demanda da SEE-SP de acordo com Virgínia. Composta
pelos anos finais do ensino fundamental, organizado em dois anos, e pelo ensino médio, com duração de um
ano e meio (EJA, 2016).
129
CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos), existente em 31 centros da rede estadual, possui
orientação voltada para pessoas que não têm tempo para frequentar a escola todos os dias com o horário préestabelecido. Nessa modalidade, o aluno vai ao CEEJA quando tiver tempo. A matrícula é realizada por
disciplina e o atendimento é individual, explica Virgínia (EJA, 2016).
130
Para cada disciplina são três cadernos, divididos em unidades, e existe uma gradação do conteúdo a ser
observada. O professor de cada área do conhecimento organizará sua aula de acordo com a unidade. Esse
material, segundo Adriana, foi composto visando o aluno do CEEJA (EJA, 2016). Os princípios pedagógicos
do Programa “EJA – Mundo do Trabalho” são: mundo do trabalho como eixo articulador; levantamento dos
conhecimentos prévios; problematização; contextualização; sistematização e reflexão (EJA, 2016).
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estudos autônomos e reflexões na aprendizagem que auxiliará o professor no planejamento da
aula (EJA, 2016). O EJA Mundo do Trabalho é separado em Termos, cada semestre
corresponde a um Termo e há previsão de classes multisseriadas, ou seja, em uma mesma sala
alunos de diferentes níveis.
Desde 2013, quando esse Programa foi introduzido, possui o objetivo de atender a
toda a EJA, qualquer que seja o contexto, complementa Adriana (EJA, 2016). Ele teve início
com os anos finais do ensino fundamental nas escolas. Na sequência houve uma adaptação
para atender ao CEEJA e, em seguida, aos seus alunos do ensino médio. De acordo com
Virgínia, ainda esse material não foi implantado para o ensino médio da EJA de presença
obrigatória, porque há dificuldades por questões de orçamento (EJA, 2016). No tocante
específico ao ensino aos privados de liberdade, desde 2013 são distribuídos os materiais para
os anos finais do ensino fundamental; a partir do 2º semestre/2016 a distribuição do material
também atendeu ao ensino médio.
Entre o Programa Educação nas Prisões e o CEEJA há uma particularidade: nas
prisões o programa é semipresencial, porém na P1 de Franco da Rocha e região ele é de
presença obrigatória com aulas de 50 minutos distribuídas em cinco dias por semana,
enquanto no CEEJA é de presença flexível. Segundo a professora Virgínia, por essa
similaridade, foi possível em 2016 o encaminhamento para as UPs de parte do material do
CEEJA que estava na SEE-SP como reserva técnica. Assim, foi garantido nos
estabelecimentos penais o atendimento da EJA fundamental e da EJA ensino médio (EJA,
2016). Há um esforço para que a SEE-SP possa produzir esse material para a EJA como um
todo e garantir tanto o acesso quanto a qualidade da educação (EJA, 2016).
No contexto da UP, o material “EJA- Mundo do Trabalho” distribuído é um para o
professor e outro para os alunos. Virgínia diz ser enfatizado aos professores fazer
planejamento, conhecer devidamente o material e, com isso, fazer bom uso durante a aula,
pois os custodiados não podem levar para a cela (EJA, 2016). Para as professoras Virgínia e
Adriana, o professor precisa observar alguns pontos desse material que não são possíveis
dentro das unidades, fazendo ajustes e adequações para melhor explorá-lo, pois traz a temática
do mundo do trabalho: “[...] por exemplo, a questão dos vídeos: não é toda unidade que vai
dispor de um aparelho audiovisual, mas o professor pode adaptar essa aula ao contexto, à
situação. Isso é uma questão de aprendizagem do professor e de troca de experiências (EJA,
2016).
De acordo com Virgínia, a SEE-SP disponibiliza há algum tempo materiais para
atender melhor as características e perfil do público EJA (EJA, 2016). Desde 2013 a SEE-SP
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implantou a Rede do Saber, site online de acesso público onde é possível os profissionais da
Secretaria e qualquer outro interessado visualizar vídeos produzidos pela SEE-SP, como os
sobre o Programa EJA no Mundo do Trabalho (EJA, 2016).
Há flexibilidade para a utilização do EJA Mundo do Trabalho, de modo que os
professores podem trazer conteúdo de outros livros também, explica Guilherme. Na P1 de
Franco da Rocha, de acordo com Franco, os professores de uma forma geral buscam adaptar o
tema deste projeto pedagógico nas aulas. Esse material é o mesmo utilizado para o restante do
público atendido pela EJA em SP, de tal forma que após estar em liberdade ou mudar de
unidade penal, pode dar continuidade ao Termo em que parou, mas sem garantia do fluxo da
vaga, dependendo da adesão na região, acrescenta Nicolas. Caso ele não tenha concluído o
Termo, recebe um certificado parcial, caso ele tenha finalizado, recebe o certificado de
conclusão da escola vinculadora.

Educação básica na P1 Franco da Rocha
Todo início de período letivo131 o oficial responsável pelo setor de educação da
Diretoria de Trabalho e Educação verifica os interessados e os que foram aprovados ou
reprovados no ano anterior para a realização ou complementação de cadastro no sistema
GDAE, de acordo com Manoel. No caso dos alunos que não estudavam na unidade penal e
informam que possuem um certo grau de instrução, é feito levantamento de documentação
para saber em qual nível ele parou para que continue o estudo da onde interrompeu Após o
cadastro de todos os alunos pelo setor educacional da P1 de Franco da Rocha, a DE de
Caieiras faz a quantidade e a numeração das salas. No sistema da Secretaria Digital, o Setor
de Educação da P1 de Franco da Rocha insere os alunos conforme a separação das oito salas,
sendo quatro do período matutino e quatro do vespertino; faz as listas de presenças e verifica
os professores responsáveis por cada turma, continua Manoel.
O semestre inicia-se com 30 a 35 alunos por sala, número máximo de vagas. Durante o
período de aula, como a rotatividade é muito alta por conta das transferências de UPs, alvarás
de soltura, desistências, dentre outros fatores, esse setor também é responsável por repor os
presos que não estão mais na educação básica132, explica Manoel. Nesse caso, são inseridos os
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Cada Termo tem duração de um semestre, com o início correspondendo a fevereiro e agosto.
Lembrando que a reposição, conforme consta neste capítulo, em item “Estratégia utilizada para diminuir
índice de evasão da educação”, só é permitida pela Secretaria Digital em caso de um motivo de fato, e não
mera desistência.
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presos que estão na lista de espera133 o quanto antes, depois de um certo período a Secretaria
Digital não mais permite a inclusão. Por exemplo, no caso do segundo semestre letivo, o
prazo é final de outubro e início de novembro, pois é preciso ter uma certa quantidade de
presença para ser aprovado. No final do semestre esse mesmo oficial lança as notas das
avaliações e trabalhos, dos aprovados e reprovados. A turma geralmente termina com 20 a 25
alunos.
O setor educacional da UP é quem faz a lista dos alunos e dispõe no Sistema Digital.
Os PCs apenas verificam se os estudantes tiveram a frequência necessária para a aprovação.
De acordo com Manoel, o Sistema Digital é o mesmo para todos os alunos matriculados na
rede estadual de educação de SP. Portanto, em caso de transferência de unidade do preso que
estuda na educação básica, a penitenciária em que ele é encaminhado tem acesso às
informações online, além de ser encaminhada documentação pelo presídio em que estava. Ao
chegar na nova unidade, o preso menciona o interesse em estudar, e provavelmente haja uma
lista de espera, na qual o setor educacional vai verificar e caso seja possível, vai consultar na
Secretaria Digital a série em que o custodiado parou para que ele continue o andamento no
novo presídio.
A questão da lista de espera depende da unidade e do nível de escolaridade do aluno:
[...] tem unidade prisional fechada na P2 [referindo-se a P2 de Franco da Rocha], por
exemplo, que a rotatividade é muito menor. O CPP é semiaberto, então aí inicia uma
sala com 50 e termina com cinco. Então assim, existem... cada unidade tem a sua
peculiaridade. A P2, como é uma sala fechada, como não tem empresa, não tem
trabalho, foca a educação. Então se começar com 45 vai terminar com 38, por quê?
Porque o preso que está lá só tem isso pra fazer, só tem educação. Então pra ele
ganhar remição ele não tem opção de trabalhar, porque não tem trabalho, o que tem
é muito pouco, tem o artesanato, que é 10, 20 presos, numa unidade com mais de
dois mil não é nada. Então se ele for pra P2, um exemplo, provavelmente ele vai ter
uma dificuldade maior pra ser inserido na educação. Se ele for pro CPP ele vai ser
inserido no mesmo mês. Então cada unidade tem uma peculiaridade, isso que... tudo
depende pra onde ele for. (Manoel).

Em SP, a EJA não permite prova de classificação e nem retroagir a série em que está
descrita no Sistema da SEE-SP, caso já tenha estudado, acrescenta Manoel. Assim, o preso
que está, por exemplo, na sexta série, mas não saber ler, não pode ser deslocado para a
alfabetização, explica Nicolas. Já o preso em nível mais baixo, mas com conhecimento para
estar em uma série superior, pode ser realocado caso tenha rendimento, frequência e consiga
acompanhar a aula, continua Manoel.
Na educação básica, não houve mudanças pedagógicas recentes, mas houve alterações
133

Conforme relatado em entrevistas, sempre há lista de espera para a EJA.
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na direção da Escola Domingos Cambiaghi e de alguns profissionais, de tal forma que a
escola está em um período de adaptação e conhecimento de como lidar com a educação no
sistema prisional, segundo Franco.

Material, uniforme e eventos da educação básica

Os alunos recebem os mesmos materiais que os alunos do ensino regular (com
exceção da merenda escolar): kit completo com caderno de desenho, caderno espiral, material
para geometria, lápis, borracha, caneta e uniforme. Esse material, explica Franco, fica
guardado em uma pasta identificada com o nome do custodiado, exceto a camiseta de
uniforme que vai vestido. Após a aula todo o material é recolhido, pois não pode ser levado
para a cela, a não ser com autorização do Diretor de Trabalho e Educação, ou do ASP ou do
Diretor Geral, conforme descrito neste capítulo em “Procedimento Diário”. Impedimentos ou
permissões em relação aos materiais variam a depender da unidade penal e de suas questões
de segurança.

Graduação e pós graduação EAD

Não há curso de graduação, pós-graduação ou curso técnico EAD no regime fechado
da P1 de Franco da Rocha, como explica Kim: “Nesse ponto a gente nunca teve
questionamento, até porque assim, como precisa da internet e meio que você tem que tirar
esse acesso de comunicação com familiar, comunicação com amigos e etc., então acho que
ficaria meio restringido”. Há apenas eventualmente no semiaberto quando o custodiado
consegue autorização do juiz de horário de entrada e retorno para a unidade de progressão de
regime. Para isso, a Diretoria de Educação e Trabalho encaminha ao juiz o comprovante de
matrícula junto com os dias de frequência na faculdade para liberação durante o período
necessário, continua Kim.
Para Bernardo há interesse por parte de alguns presos para realização do EAD, mas
seria difícil o deslocamento do preso com escolta para realização das provas, por exemplo,
pois muitas vezes não há contingente de escolta até para levar o preso ao hospital. No estado
de SP, há um projeto piloto EAD recente realizado em oito unidades penais, não incluso no
momento a P1 de Franco da Rocha.
Monitoramento – Educação formal
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Anualmente as escolas estaduais preenchem o Senso Escolar do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (BRASIL, 2018). Nele são inclusos
os atendimentos da educação estadual, como número de matrículas, de evasão, de professores,
abertura e fechamento de salas de aulas, dentre outros dados. Além disso, outro plano
utilizado é o PPP para o quadriênio 2016-2019 estabelecido pelo Decreto 16.082/2015134
(SÃO PAULO, 2015b), o qual possui estratégia e metas para as políticas pública do estado de
todas as áreas.
Além disso, a Resolução Conjunta SE/SAP nº 2/2016 que dispõe especificamente
sobre a EJA em estabelecimentos penais é outra diretriz para a SEE-SP, dentre outros
documentos orientadores conjuntos como o Novo Termo de Cooperação Conjunta SEE-SAP.
O PEE-SP é outro documento com metas a serem atingidas para a educação, e dentre algumas
dela para EJA no contexto prisional. Para Nicolas, o PEEP-SP é mais uma recomendação e
um mecanismo de transparência para a sociedade do que um plano a ser seguido pelas
Secretarias.
Segundo as entrevistas, há acompanhamento e apoio da escola vinculadora quanto à
educação realizada na P1 Franco da Rocha, apesar dos profissionais de nível médio da escola
nem sempre realizarem visitas presenciais na unidade. Esse auxílio também é realizado por
parte da UP para a escola, tanto dos ASPs, quanto da Diretoria Geral e Diretoria de Trabalho e
Educação. Para Júlio, a interface da P1 Franco da Rocha com a Escola Domingos Cambiaghi
ficou mais célere, pois atualmente quase tudo é resolvido online.
O planejamento do período letivo da educação básica é enviado pela Escola Domingos
Cambiaghi para o Setor de Educação da P1 de Franco da Rocha, como aulas e conselhos de
classe, cabendo à unidade o acompanhamento das atividades. “Mas assim, acompanha que eu
falo é, ‘olha, deixa eu ver o caderno do professor, do aluno, de tal professor, deixa eu ver o
diário’ [...] Então o máximo que a unidade prisional, [...] que a educação faz é acompanhar
pra ver se o que foi imposto lá na escola se está sendo cumprido aqui, só isso”, explica
Manoel.
Pelo menos uma vez por período letivo a Diretoria de Trabalho e Educação está
presente no Conselho de classe realizado na Escola Domingos Cambiaghi o que ocorre no
início e fim de semestre, de acordo com Queiroz. Segundo Manoel, o setor de educação da
Diretoria de Educação e Trabalho da P1 de Franco da Rocha faz um acompanhamento geral
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Conforme relatado em capítulo 1.4
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da educação, no sentido de verificar os cadernos dos alunos, descer para conferir o andamento
das aulas135:

A nossa função como o SAP é a parte burocrática, é fazer que o negócio funcione, é
fazer com que os alunos estejam ali, que tenha o material, é fazer com que eles
estejam cadastrados, que o professor consiga entrar em sala, entendeu? Agora, a
parte pedagógica não é a nossa função. É pra isso que existe a escola vinculadora
[referindo-se nesse ponto à Educação Básica].

Assim, sob o aspecto pedagógico para oferta da EJA aos privados de liberdade, quem
possui o papel de monitorar a educação são os PCs da Escola Domingos Cambighi, os quais,
de acordo com Manoel, recebem informações dos professores, uma vez que praticamente não
realizam visitas às unidades. Os professores e PCs se guiam pedagogicamente pelo material
“EJA Mundo do Trabalho”. Os PCs da Escola Domingos Cambiaghi realizam nas reuniões
semanais de Aula de Trabalho Pedagógico Contínuo (ATPC) o monitoramento do ponto de
vista pedagógico e atendimento do conteúdo realizado pelos professores nas salas. Como esse
encontro é semanal, são realizadas devolutivas e planejamento para formas de atuação
pedagogicamente da aula em espaços de privação de liberdade, conclui Paulo.

3.2.1.2. Educação não formal

No caso da educação não formal em estabelecimentos penais de regime fechado, a
FUNAP se articula em conjunto com a unidade penal e com o coordenador regional da SAP,
que verifica a demanda nos presídios que estão sob sua coordenação. Oscar ressalta que é
importante informar que, no regime semiaberto, a Coordenadoria de Reintegração da SAP é
responsável pelos cursos profissionalizantes.
A FUNAP é uma fundação vinculada à SAP, assim, ao mesmo tempo em que ela tem
uma certa autonomia por ser uma fundação, ela responde ao Secretário da SAP, continua
Oscar. Então para a realização de suas ações precisa do aval do Secretário, por exemplo, o
diretor executivo da FUNAP é nomeado pelo Secretário da SAP.

a) Parcerias para educação não formal

135

O acompanhamento do setor de educação da UP vinculada à SAP é feito tanto na educação formal quanto não
formal. Já o dos coordenadores pedagógico apenas para a educação básica, uma vez que são vinculados à SEESP.
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Algumas mudanças do governo interferem nas parcerias, no relacionamento entre os
órgãos e de alguns funcionários. Na FUNAP, a direção executiva permanece a mesma há
nove anos:
[...] acho que isso ajudou a sedimentar os programas, a solidificar algumas ações
que... Acho difícil hoje alguém chegar e desmontar tudo, como no passado, né?
Vamos imaginar que a gente já chegou a ter aqui na FUNAP em três anos, seis
diretores, você começava a fazer alguma coisa, acabava. Agora não, quando você
fica um período maior, que as ações se sedimentam, acho que é quase impossível
alguém que venha mudar tudo. Pode mudar alguma coisinha, mas o grosso ali, a
estrutura tá montada. Então acho que isso foi uma grande vantagem, uma conquista
nesses últimos anos (Oscar).

Dessa forma, a FUNAP já possui programas e ações sedimentadas, até pelo tempo de
atuação, de forma que eventuais alterações de cargo não são suficientes para mudar sua
estrutura, apesar de questões políticas poderem influenciar nas parcerias. Segundo Oscar, a
Fundação busca se articular com várias instituições para futuras parcerias, como a Ação
Educativa e o Instituto Paulo Freire, além das que atualmente estão com convênios firmados.
Porém, para a consolidação dessas parcerias fatores governamentais de mudança de gestão
podem dificultar ou facilitar: “E são políticas também. O duro do Estado é isso... a crítica, né?
Às vezes você elabora parcerias legais, de repente você tem uma mudança de gestão que você
interrompe tudo isso” (Oscar).
Não há orçamento da SAP destinado para as parcerias firmadas pela FUNAP. A verba
vai direto para a instituição em que o convênio foi homologado.
Se o convênio, por exemplo, for com PRONATEC. PRONATEC, na verdade, o
orçamento vai direto pra instituição, onde foi homologado o convênio. Ultimamente
tem sido pelo Instituto Federal, então você pegar 16, 2015 e 2016 foi o Instituto
Federal, 2014 teve a Fundação Paula Souza, o Senai, então o dinheiro vai direto pra
essas instituições [...] então a verba nem passa pela FUNAP, vai direto pras
instituições. (Oscar).

Há cursos cuja verba vem da instituição diretamente para a FUNAP, como foi um
projeto de qualificação profissional realizado com verba do DEPEN destinada para a FUNAP,
que precisa prestar contas. Outra configuração possível é a FUNAP por meio do próprio
orçamento realizar uma licitação pública com base na Lei 8.666/1993 (BRASIL, 1993) para
contratar a empresa ou instituição para a implantação de uma capacitação ou oferta de curso,
explica Oscar. Portanto, a alocação da verba é diversa, depende do convênio firmado.
Para realização de uma parceria, a FUNAP precisa fazer uma carta convite ou abrir
edital de licitação para verificar as instituições que poderão oferecer o curso solicitado,

168

continua Oscar. Quando há mais de uma instituição na licitação, o menor valor é contratado;
porém há casos que apenas uma organização pode oferecer o serviço solicitado. Ao realizar o
contrato com a instituição, é negociada a forma que ocorrerá a atividade.
Praticamente todos os convênios e parcerias são feitos pela FUNAP, com assinatura
do Secretário da SAP e do Diretor Executivo da FUNAP, pois a SAP legalmente não pode
realizar praticamente nenhuma das parcerias. “É muito mais fácil a FUNAP receber verba
orçamentária do Governo Federal, tudo mais do que ser essa verba repassada pra SAP”,
explica Oscar.
Portanto, a maioria dos convênios para implementação da educação não formal nas
unidades penais são realizados pela FUNAP em articulação com os coordenadores regionais
penitenciários, GAAE e diretores carcerários. Após firmados os convênios, conclui Oscar,
cabe à FUNAP articular junto com as UPs a implantação dos cursos, como: verificar o espaço
para a atividade, formar as turmas e acompanhar a implementação.
A Diretoria de Educação e Trabalho da P1 de Franco da Rocha por meio da FUNAP
também consegue às vezes cursos de manutenção de alimentos, elétrica, alvenaria, os quais
acontecem paralelamente ao curso PET-FUNAP e à educação básica. Nesse caso, de acordo
com Kim, essa diretoria verifica a necessidade do curso, devido, por exemplo, à falta de
custodiados para realização de manutenção elétrica ou de padeiro, pois no presídio muitas das
atividades rotineiras são realizadas pelos presos.
Na P1 de Franco da Rocha há alguns cursos não vinculados à FUNAP, sendo a própria
Diretoria de Trabalho e Educação quem procura ou é procurada:

[...] por exemplo, uma empresa que era especialista em determinado assunto, veio
aqui fez esse curso e a única coisa que a gente exige é que consiga emitir certificado,
né? [...] Mas assim, se é empresa, ou até mesmo às vezes pessoa que presta
determinada função e fala ‘ó, se quiser eu ensino’ e a gente só pergunta, ‘mas emite
certificado? Emite um atestado ou qualquer coisa que comprove...’. (Kim).

Além disso, Carlos informa a mobilização por parte de alguns custodiados para
realizar curso de artesanato em 2018:
A gente está nessa iniciativa aí, tem uns meninos que fazem artesanato e a gente está
fazendo um curso de artesanato, [...], já é um negócio interno, vamos se dizer assim.
Só que a gente... eu estava pensando em fazer um plano de aula pra isso, mas a gente
precisa de sabão, precisa de algumas coisas pra agregar tudo. É meio difícil de
organizar, organizado por alguém de fora acho que seria bem mais... né? [Tem curso
de artesanato aqui então?] Não, não tem. A gente vai começar o ano que vem, vamos
ver se a gente consegue começar. [Mas não é pela FUNAP?] Não. Vai ser nosso
mesmo, interno, da gente mesmo. (Carlos).
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Segundo esse preso, o setor de educação da P1 de Franco da Rocha demonstrou
interesse para implementação desse possível projeto e para ele isso pode ser um passo para
que novas iniciativas surjam, como aulas de violão: “pode pegar alguém da igreja que toca
violão (...), pode começar assim até eles verem que tem bastante procura e quem sabe o
FUNAP mesmo não arruma um professor”.
Os maiores parceiros para realização da educação não formal é o Governo Federal no
âmbito do PRONATEC e o Governo Estadual no projeto Via Rápida 136, realizado pela
Coordenadoria de Reintegração Social nas unidades de regime semiaberto. Oscar explica que,
especificamente em 2017, não foi firmado nenhum convênio do PRONATEC, portanto não
foi realizado nenhum curso destes nas unidades penais de SP:

Tanto que o Pronatec, nos últimos dois anos, deveria ter sido feito pelo Instituto
Federal de São Paulo, ele não quis fazer, e quem realizou os cursos foi o Instituto
Federal do Sul de Minas, na cidade de Muzambinho e Pouso Alegre, as duas sedes.
Então isso a gente fica um pouco a mercê também dessas decisões políticas. Porque
o próprio orçamento da Funap hoje você não tem tanto recurso pra contratar tudo
que a gente queria. (Oscar).

Na P1 de Franco da Rocha, acontece o Via Rápida na ala do regime semiaberto. Pela
Fundação de Apoio a Pesquisa, Tecnologia e Cultura (FAPETEC) é realizada a aula de
pintura no semiaberto. Nesse curso, são fornecidos instrutores, material de estudo e bolsa de
estudo no valor de R$ 300,00, explica Júlio. Para sua realização, os custodiados devem ter
CPF ativo para o pagamento. Quem frequenta os cursos da educação não formal no
semiaberto, possui prioridade para vaga de trabalho.
Foi elaborado um Termo de Parceria com a Teleport, empresa do Recife, para
realização de cursos em EAD. Esta parceria, segundo Oscar, é composta por 24 cursos EAD e
está com um projeto piloto em oito unidades penais para testar a metodologia. Nos últimos
quatro anos, a FUNAP contratou a empresa Neutrópica para oferecimento de cursos de
qualificação profissional. Para tal contratação foi aberta licitação na qual foi a única empresa
que poderia oferecer o que a FUNAP buscava para a realização dos cursos. Esses são os
principais parceiros para 2018, até o momento da entrevista.
Para o Clube de Leitura, explica Oscar, há um Termo de Cooperação firmado entre a
Companhia das Letras, FUNAP e SAP, porém a FUNAP é responsável pela realização do
projeto. Não foi identificada presença desse projeto na P1 de Franco da Rocha.
136

Programa do Governo Estadual que oferta cursos básicos de qualificação profissional (SÃO PAULO,
[2018?]h).
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a.1) Programa de Educação para o Trabalho (PET) –FUNAP

O PET é um programa de qualificação profissional específico da FUNAP que pode ser
realizado em qualquer unidade penal. Na P1 de Franco da Rocha ele ocorre no período
matutino e vespertino, geralmente em uma sala específica ou na biblioteca, a depender da
necessidade, pois é onde estão os equipamentos de vídeo.
O PET foi construído em dois alicerces: 10 módulos temáticos de 12 horas cada um
com temas como empreendedorismo, ética, criatividade, política, dentre outros; e o “Saber
Fazer” que são os cursos de qualificação profissional. De acordo com Oscar, ao final de cada
módulo, é emitido um certificado. Para a realização do “Saber Fazer” são necessárias
parcerias de instituições ou de programas do governo federal ou estadual. Desde 2013, tem
sido garantida a oferta dos módulos nos presídios de SP: “a gente chegou agora o mês passado
a 9800 atendimentos no mês, então a gente vai passar o 100 mil esse ano de novo”, continua
Oscar. Porém a qualificação em 2017 não foi muito efetiva devido à já relatada falta de
recursos do Pronatec e o convênio com a Teleport ter iniciado em agosto de 2017 com 24
cursos efetuado, continua o entrevistado.
Dois monitores presos são designados pela FUNAP para realizar o acompanhamento
do curso PET-FUNAP. Desde a criação desse curso, a Diretoria de Atendimento de Promoção
Humana contrata instituição para realização de formações, ou seja, de encontros regionais e
estaduais ou ações nas unidades penitenciárias para formar os educadores do curso. Quando
não é possível reunir os monitores presos de cada UP, a formação é realizada pelos servidores
penitenciários e esses multiplicam a formação nas unidades para que os monitores
custodiados realizem o curso, explica Oscar.
Não foram identificados critérios e processo seletivo pré-estabelecidos para escolha do
monitor preso: o custodiado pode informar seu interesse para a administração ou para o raio, a
liderança do raio pode indicar um interno, ou pode ser convidado, por exemplo, pelos
monitores presos da FUNAP. “A gente não tem uma certeza da onde pode surgir o monitor
porque o monitor pode ser indicado também pela liderança do raio lá, quem está de frente pro
raio lá, né? Que é o pessoal da faxina, do esporte. Eles podem estar indicando também, então
não tem a certeza de que vai se tornar um monitor”, relata Carlos.
Um dos monitores presos da P1 de Franco da Rocha foi escolhido por meio do antigo
monitor no qual verificou seu interesse, conhecimentos e habilidades para dar seguimento ao
curso, assim foi convidado para dar seguimento no curso. Para isso precisou da autorização da
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Diretoria de Trabalho e Educação e dos custodiados, pois a escolha do monitor “segue como
uma hierarquia a ser seguida de dentro do raio pra poder escolher alguém”, de acordo com
Carlos. Como o setor de educação já o conhecia, foi autorizado pela unidade penitenciária; e
para conseguir autorização dos custodiados do raio, foi preciso uma conversa “com quem
estava a frente” para ser autorizado, relata Carlos.
Os monitores são auxiliados por dois coordenadores da FUNAP os quais realizam
visitas eventuais, fazem treinamentos, informam sobre novidades em relação a algum texto ou
informação para aula. Esses monitores responsáveis podem levar o material de preparação da
aula para a cela, o que conforme relatado, não ocorre da mesma maneira aos custodiados
alunos.

a.2) Clube de Leitura

Nos Clubes de Leitura há aproximadamente 20 custodiados em atividade em cada
grupo, e é realizada uma mediação para discussão da obra e posteriormente elaboração de
resenha, como relata Oscar. Caso a resenha tenha parecer favorável por quem a corrigiu,
tendo sido comprovada a leitura da obra, é encaminhada ao juiz para concessão da remição.
Tanto essa quanto outras atividades culturais são denominados cursos livres, nos quais é
apresentado ao juiz, junto com a grade de frequência e carga horária para concessão de
remição na qual é aceita por muitos juízes da execução por considerar atividade de formação.
No início, há três anos, havia muita resistência por parte do juizado para aceitar as
resenhas do Clube de Leitura. Para isso, a FUNAP entrou em contato com vários juízes para
explicar individualmente sobre o projeto e mostrar as resenhas com parecer negativo de
avaliação na qual não são coerentes e não demonstram a leitura do livro de forma a não ser
solicitado ao juiz a remição, explica Oscar. Com isso, fica claro, conforme observado em item
anterior a influência que órgãos externos à administração penitenciária possuem na educação
aos privados de liberdade.

Além de você ter um funcionário da FUNAP que acompanha, você tem um agente
também que tá ali acompanhando, então a gente toma esse cuidado de não virar
bagunça, não virar uma fábrica de remissão, mas você fala, "não, são ações que tão
acontecendo, tem seriedade, mas tem critérios", então você não vai fornecer um
benefício pra qualquer um. (Oscar).
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b) Exames nacionais de certificação137

A FUNAP é responsável também por articular a realização do ENEM e ENCCEJA.
Para isso, há um servidor estadual da FUNAP que representa a fundação junto ao INEP e
MEC. A fundação é responsável pelo cadastramento das unidades e dos aplicadores de prova,
estas na maioria das vezes são servidores da SAP que no momento exercem o papel de
fiscalizar a prova e organizar o dia de prova na UP. São poucos os funcionários da FUNAP
que trabalham nesse dia, relata Oscar.
Segundo Mariângela (2010, p. 107), nas unidades penais de SP, os monitores presos
recebem formação de estagiários contratados pela FUNAP para realização de preparação
paras as provas aos candidatos. No entanto, conforme averiguado na P1 de Franco da Rocha,
para a realização desses exames não há cursos preparatórios específicos e os alunos não
podem levar o material didático para estudo na cela.

[...] os livros didático é... é uma certa dificuldade grande aparecer, não desce de
forma alguma. Que nem amanhã a gente tem a prova do ENEM pra tá fazendo, vai
ser amanhã a prova e o que a gente estudou foi pouco, só mesmo o que foi viável
dentro das aulas do cotidiano e em resto a gente tem que poder tá relembrando
certos assuntos, certas matérias a gente precisava dos livros didáticos no dia a dia
pra tá lendo, sem chance, não desce pro raio, pro nosso convívio dentro do nosso
cotidiano ele não vem pra nossa mão de forma alguma, fica só lá. E até mesmo... é
um pouco dificultoso até mesmo nas horas das aulas a gente tá pegando outros tipos
de livros, outro tipos de ensino pra tá aperfeiçoando o seu conhecimento, né? Então
é dificultoso os livros didáticos. (Abel).

O tempo de estudo do aluno do sistema penitenciário, via de regra, é o horário em que
está em sala de aula. Esta é uma peculiaridade da educação no sistema penal de forma geral e
na P1 de Franco da Rocha, pois o material não pode ser levado para as celas, a não ser que
tenha sido autorizado – ocasião em que precisa haver uma explicação e não é rotineira - ou
que seja o monitor preso do curso PET-FUNAP.

c) Monitoramento educação não formal

Mensalmente a FUNAP apresenta relatório de quantos cursos da educação não formal
foram ofertados no estado, número de alunos, em quantas salas ocorrem, quais os parceiros.
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Apesar dos exames nacionais de certificação estarem previstos nas leis sobre educação básica, não há regras
para sua preparação, de tal forma que ocorre a revelia do sistema formal de ensino, sendo, pois considerada
educação não formal (GRACIANO, 2010, p. 107, apud VARON; XIMENA; UBAL). Essa divisão realizada
está em acordo com a classificação proposta por Trilla (2009) (GRACIANO, 2010, apud Trilla, 2009).
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Esse documento aborda mais o aspecto quantitativo, segundo Oscar. Para análise qualitativa,
são realizadas avaliações dos próprios custodiados. Porém, isso não ocorre de forma
sistemática, são realizados apenas eventualmente e sem grandes planejamentos.

A gente precisa sim fazer em algum momento alguma coisa mais qualitativa. Por
exemplo, você tem um parceiro, mas até que teve. A gente fez um curso com o
Sebrae, agora (inint 35:13) atendeu oito unidades, a gente fez uma avaliação
qualitativa também, não só quantitativa. E então cada aluno que participou ali do
projeto e dos monitores que tiveram envolvidos, eles fizeram relatórios colocando o
que estava. Da Teleport, a gente teve a visita do pessoal do Recife semana passada,
que a gente foi em algumas unidades aí eles puderam ouvir dos próprios monitores e
dos alunos. E aí a gente pensou, por exemplo, com esse projeto da Teleport a gente
criar algum instrumento pra não só ter um relatório agora desse piloto, quantitativo,
mas também a gente ter esse dado qualitativo, então a gente tá elaborando um
instrumental pra fazer essa pesquisa. Então depende muito do projeto. Por exemplo,
quando você faz com o Instituto Federal ou com o Senai, às vezes no final do curso,
a própria instituição tem um instrumental que você consegue pegar esse dado
qualitativo. A gente tá na procura de alguma maneira ter esse retorno também, só
quantidade é pouco, né? (Oscar).

A FUNAP previu metas quantitativas para atendimento do curso PET, iniciado em
2013-2014: “Por exemplo, o PET começou em 2013, 2014 a gente tinha estipulado 90 mil
atendimentos, a gente ultrapassou isso, então, 15 e 16 a gente já tá com mais de 100 mil.
Então a gente tenta pelo menos falar, ‘bom, pra 2018 o mínimo é 100 mil. Vamos fazer um
esforço pra ampliar mais isso, nunca cair’.”, explica Oscar, segundo o qual, na oferta da
qualificação profissional, os números ficaram aquém da meta; porém em relação aos módulos
PET-FUNAP conseguiram superar o marco estipulado. Para as metas do PET, a FUNAP
busca discriminar os atendimentos e módulos.
Conforme explicado por Abel, dois coordenadores da FUNAP realizam visitas
eventuais na P1 de Franco da Rocha para verificar a execução do curso PET-FUNAP e
conclusão do módulo. Porém, para Carlos, falta um contato mais próximo da coordenação do
PET-FUNAP para a realização do curso.
O PEE-SP não estabeleceu muitas regras para a educação não formal de privados de
liberdade. Essa questão e a falta de um plano que de fato seja utilizado aos privados de
liberdade foram verificadas como problemática para Oscar:

Outra crítica que eu faço, que daí você descobre assim que você tem um plano pra
educação formal lá na rua, um plano pra quilombola, um plano pra indígena, um
plano pra educação nas prisões e um plano pra EJA. Aí você fala pô, será que o
Estado não tinha que ter um plano estadual de educação onde abarcasse todas... ou
abarcasse essa diversidade toda? Pra você estipular o que que você vai fazer. São
planos que não conversam entre si.
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A pesquisadora questionou Oscar sobre o PEEP-SP, pois segundo o Plano, nas
unidades penais onde há curso PET-FUNAP não há outros cursos extracurriculares e
profissionalizantes e vice-versa138, tendo como resposta: “(...) a gente teve uma limitação
orçamentária, a gente praticamente ficou proibido de contratar qualquer outra instituição,
então a gente não contratou ninguém pra fazer o curso de qualificação profissional, que foi
(ruim). Acho estranho esse dado [dado do PEEP], porque deveria ter da onde...”. Em 2016
tiveram cursos PET-FUNAP, de qualificação e extracurriculares na P1 de Franco da Rocha,
assim, os dados do PEEP-SP não correspondem com o efetuado.

138

Fator mencionado em capítulo 1.4.
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CAPÍTULO 4 – APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES DA EDUCAÇÃO EM PRISÕES
NOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL E SÃO PAULO – A
QUEM SERVE A EDUCAÇÃO?
Como instrumento de reflexão, primeiramente será realizado um debate teórico sobre
qual é a função da educação nos estabelecimentos penais, com base, em Onofre (2009),
Ireland (2011), Graciano e Schilling (2008) e, sobretudo, em Foucault (2014) a partir da ótica
da prisão como instituição para vigia e punição do indivíduo. A educação constitui um
mecanismo de controle, observado tanto à luz da teoria quanto do estudo de campo realizado.
A partir disso, será analisado qual é a motivação pelas quais o custodiado deseja estudar, de
acordo com o investigado nas entrevistas com profissionais e encarcerados, fazendo
contraponto com estudo de campo realizado por Onofre (2011).
Posteriormente, serão analisadas as aproximações e distinções da implementação
educacional nos estabelecimentos penais do MS e de SP, com ênfase nos fatores facilitadores
e dificultadores de ambos estados. Além disso, será comentado de que forma cada um dos
estudos de caso implementa aquilo descrito nas legislações, resoluções e planos estaduais.

4.1. PAPEL DA EDUCAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS
E se, em pouco mais de um século, o clima de obviedade se transformou, não
desapareceu. Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é
perigosa, quando não inútil. E entretanto não “vemos” o que pôr em seu lugar. Ela é
a detestável solução, de que não se pode abrir mão. (FOUCAULT, 2014, p. 224).

Vigiar e Punir foi escrito pelo filósofo Michel Foucault em 1975, no entanto, a obra
permanece atual. A pena de privação de liberdade é tida como o castigo “igualitário” diante
da perda da liberdade em uma sociedade na qual a define como universal (FOUCAULT,
2014, 224). A penalidade é quantificada pelo tempo, daí o pensamento do aprisionamento ser
um momento para a pessoa “pagar sua dívida” com o suposto objetivo de “transformar o
indivíduo” (FOUCAULT, 2014, p. 225). Sob o fundamento jurídico-econômico e técnicodisciplinar, a prisão é vista como a melhor forma de cumprimento da pena, e ainda com a
atribuição de ser um “suplemento corretivo, ou ainda uma empresa de modificação dos
indivíduos”, de modo que, desde o século XIX, a privação de liberdade está diretamente
relacionada com a transformação do aprisionado, segundo o pensador.
O isolamento na prisão e o trabalho são tidos como agentes para transformação dos
indivíduos. O isolamento porque, a partir de seu silêncio, o preso teria uma mudança moral
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diante da sua consciência (FOUCAULT, 1975, p. 231). De acordo com o filósofo, o trabalho
pode modificar o preso agitado e violento em uma peça que realiza sua tarefa com
regularidade. Assim, a prisão constitui-se em uma máquina na qual os detentos operários são
os produtos e as engrenagens, requalificando o encarcerado em operário dócil. Ao mesmo
tempo, o trabalho é para os aprisionados uma liberdade de movimento que lhes proporciona
interação (ONOFRE, 2009, p. 279). A assistência educacional nos estabelecimentos penais
pode ser compreendida de forma análoga ao trabalho sob a suposta ótica da transformação.
É nesse ponto em que se convém chegar, nos discursos de vários entrevistados –
burocratas de nível médio, os quais lidam com a implementação da educação, burocratas de
nível de rua, os quais lidam diretamente com os sujeitos receptores da política pública, no
caso o custodiado aluno, e até mesmo dos presos tanto no MS quanto em SP - a educação aos
privados de liberdade é vista com um papel ressocializador de forma que o indivíduo está
pagando pelo ato cometido e se regenerando para voltar à sociedade.
Então, a única forma na verdade, de haver uma chance de ressocialização é o estudo,
é através do estudo, da informação, aí acaba promovendo novos conceitos, abre a
visão, a pessoa vê que não é só aquilo que ele conhecia da vida, né? Tem outras
possibilidades, outros meios aí, né? Quando consegue ressocializar sempre é pelo
fato da educação. Isso com certeza. Pelo que eu tô vendo, que eu tô há cinco anos
aqui, né? Você percebe isso. Os que não buscam estudar, não busca você percebe,
ele fica aqui anos e fica... [...]. (Alan).

Para Onofre, o processo educativo é uma ferramenta para produção de mudanças de
atitudes e contribuição para a reintegração social (ONOFRE, 2009, p. 70). Ireland (2011)
relata que a educação, como componente para a ressocialização dos privados de liberdade,
não deve ser restrita à escolarização, mas associada às demais ações formativas e
assistenciais.
Ao privar uma pessoa da sua liberdade, encarcerando-a, pretende-se retirá-la da
convivência social normal, retendo-a num espaço criado exclusivamente para mantêla afastada do resto da sociedade. Quando se priva uma pessoa da sua liberdade, o
processo de “compreensão do mundo, de si mesmo, da inter-relação entre os dois” se
torna mais problemático. Existem filtros que complexificam uma compreensão da
realidade externa que resulta num processo de fragmentação das inter-relações entre
o mundo externo e o mundo interno do preso. (IRELAND, p. 20, 2011).

No entanto, não é isso o que se pretende defender. Apesar de ser essa a visão de
muitos entrevistados, pesquisadores, legislações e planos internacionais, nacionais e estaduais
conforme acima mencionado, não é este o enfoque da presente pesquisa. A educação dentro
dos estabelecimentos penais é um direito garantido pela constituição. Apesar de não ter a
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responsabilidade em ressocializar o indivíduo, isso não diminui o seu mérito no sentido de
proporcionar um direito negado às minorias – em grande parte presente no cárcere – que não
tiveram acesso na idade propícia à educação básica.
Muitos são analfabetos, e não saber ler e escrever na atual conjuntura repleta de
escrita, segundo Onofre (2009), constitui um fator excludente de participação na sociedade.
Graciano e Schilling (2008, p. 126) em pesquisa na Penitenciária Feminina da Capital (SP)
verificaram a leitura e escrita de cartas como uma ferramenta de comunicação de condenadas
com o mundo externo e com o sistema de Justiça. Nesse sentido, seria coerente a missão
educacional atual do IPCG de focar na erradicação do analfabetismo, e do PEE-MS 20142024 (MATO GROSSO DO SUL, 2014b, meta 9) e PEE-SP 2016-2026 (SÃO PAULO,
2016a p. 16 e 17, metas 8 e 9) em elevar a taxa de alfabetização das pessoas com 15 anos ou
mais139.

Pra mim eu acho que na minha parte assim, eu mesmo, eu não sabia nada, esses 3
meses que eu comecei a estudar, porque ano passado eu comecei, mas não fiz muita
questão. Agora esse ano já comecei bem, já to sabendo juntar as letras, pra mim tá
sendo [inaudível 09:54]. Minha filha ia mandar uma carta para mim, eu não sabia
ler, tinha que pedir para os outros e eu tô soletrando as carta dela. Então pra mim, tá
sendo uma ajuda muito grande que vai me ajudar lá fora também. (Cristóvão).

Segundo Oscar, “Você pensar que pra muitos dos internos hoje, é a primeira chance
que ele tem de ter um curso, um diploma”. Portanto, grande parte dos indivíduos privados de
liberdade teve a educação negada, de modo que a existência da educação em contexto
prisional permite a concretização desse direito – apesar de não ter vagas para todos – além da
possibilidade de conhecimento, aprendizado e crescimento pessoal, constituindo-se, assim,
como um direito humano de caráter múltiplo (GRACIANO, SCHILLING, 2008, p. 127).
Como afirmado, a prisão não ressocializa. Ao contrário, ela provoca a reincidência
(FOUCAULT, 2014, p. 260), visto que muitos detentos são antigos presidiários. No Brasil em
2015, a taxa de reincidência era de 24,4%, segundo pesquisa realizada pelo IPEA (2015). Ou
seja, aproximadamente um em cada quatro egressos volta a ser condenado por um crime em
menos de cinco anos140. Assim, ao invés de regenerar o indivíduo, a prisão fabrica
139

Para maior detalhamento dessas metas do PEE-MS e PEE-SP, verificar capítulos 1.3 e 1.4.
Conforme relata Relatório “Reincidência Criminal no Brasil” do IPEA (2015), há poucos estudos e
dificuldade em verificar o índice de reincidência no Brasil. Segundo Pinatel (1984 apud ADORNO; BOLDINI
[201-?]), a dificuldade no estabelecimento científico da reincidência ocorre devido ao caráter multifacetado de
seu conceito. A reincidência é diferenciada em 4 tipos: a) Genérica – indivíduo comete mais de um ato
criminal, independentemente da existência ou não de condenação, ou mesmo atuação; b) Legal – pessoa
condenada judicialmente por um crime no período de até cinco anos após a extinção da pena anterior, é a
descrita na LEP (1984); c) Penitenciária - quando o indivíduo retorna ao sistema penitenciário após
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delinquentes devido ao tratamento de isolamento e controle aos encarcerados. “[...] queremos
que a prisão eduque os detentos, mas um sistema de educação que se dirige ao homem pode
ter razoavelmente como objetivo agir contra o desejo da natureza?” (LUCAS, 1836, apud
FOUCAULT, 2014, p. 261).
Conforme pesquisa do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
(IMESC) coordenada por Adorno (1991), o coeficiente de reincidência141 é mais elevado nos
casos de condenação à pena de prisão – detenção e reclusão - em comparação às demais penas
– multa, sursis, liberdade vigiada, medida de segurança, prisão preventiva142. Assim,
confirma-se a produção da delinquência e aumento da reincidência ocasionados pelo
aprisionamento, conforme exposto por Foucault (ADORNO, 1991, p. 22). Tal pesquisa
revelou ainda que a delinquência tem relação com ligações e laços realizados com as agências
de contenção da criminalidade e de controle. Portanto, não há uma “natureza” de
delinquência, mas ela é aprendida na prática, por meio da identificação do “modus operandi”
do aparelho policial e das formas de negociação (ADORNO, 1991, p. 34).

A prisão, como outras instituições de controle repressivo da ordem pública, não é
transparente, sendo pouco acessível à visibilidade externa [...]. A instransparência
manifesta-se de modo ambíguo: alguns ângulos da vida carcerária merecem
publicidade, como os serviços de escolarização e profissionalização que, conquanto
precários e insuficientes (Cf. Adorno, 1991d), se prestam a difundir uma imagem
rósea da instituição penal, como se ela estivesse realmente recuperando seus
tutelados. Outros ângulos não merecem o mesmo tratamento [...]. No limite, esse
embaralhamento entre o visível e o invisível, entre o dizível e o silêncio, entre aquilo
que se sabe e aquilo que circula, entre o “real” e a fantasia” fazem com que qualquer
situação seja passível de manipulação favorável ou desfavorável. (ADORNO, 1991,
p. 27-28).

A falta de transparência sobre o cotidiano do cárcere é também uma forma de controle,
uma maneira da administração pública publicizar somente os atos que a convém. Talvez este
fato explique a dificuldade para obtenção de autorização à pesquisadora para realização da
pesquisa no estado de SP.
cumprimento de pena ou medida de segurança; d) Criminal – quando há mais de uma condenação,
independentemente do prazo estabelecido em legislação brasileira (JULIÃO, 2009 apud IPEA, 2015, p. 8).
Adorno e Boldini [201-?] em pesquisa sobre índice de reincidência no estado de SP durante os anos de 19741976, utilizaram o conceito de reincidência penitenciária e verificaram uma taxa de 46,03% de reincidência.
Estudo do IPEA de 2015 utilizou o conceito de reincidência legal e apontou para as fragilidades de alguns
relatórios, como o da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em 2008 que divulgou uma taxa de 70 a 80%
de reincidência, porém não realizou pesquisa para avaliar a veracidade dos números (IPEA, 2015, p. 11).
141
Nessa pesquisa foi analisada a Reincidência Criminal, ou seja, utilizou-se os conceitos definidos no Código
Penal de 1940, com as alterações da Lei das Contravenções Penais de 1941 e da Lei n. 6.416/1977. A taxa de
reincidência averiguada no estudo foi de 29,34%, correspondente a uma taxa baixa se comparada com a
suspeita de valores relatados pela imprensa de aproximadamente 70% (ADORNO, 1991, p. 21).
142
Não obstante a importância em verificar na prática como se articulam os dados de reincidência, para Foucault
tal aspecto não seria analisado, pois realidade e ideal não coincidem.
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4.1.1. Educação como mecanismo de controle
A prisão deve ser ainda um mecanismo disciplinar incessante com ação ininterrupta
sob o preso com seus mecanismos de repressão e castigo (FOUCAULT, 2014, p. 228),
concebidos em amplos aspectos: tempo de sono e de vigília, horários, qualidades e
quantidades de refeições, a natureza do trabalho, dentre outros. A potência da educação é
assim, de regular os movimentos do indivíduo em todo momento, é uma educação “que se
apodera do homem inteiro, de todas as faculdades físicas e morais que estão nele e do tempo
em que ele mesmo está” (LUCAS, 1838 apud FOUCAULT, 2014, p. 228). Entende-se que
educação no sentido que Lucas utilizou é sob o aspecto amplo, inclusas tanto a formal, não
formal e informal, conceitos de Coombs (1975, apud TRILLA, 2008, p. 33) utilizados no
presente trabalho.

A prisão, local de execução da pena, é ao mesmo tempo local de observação dos
indivíduos punidos. Em dois sentidos. Vigilância, é claro. Mas também
conhecimento de cada detento, de seu comportamento, de suas disposições
profundas, de sua progressiva melhora; as prisões devem ser concebidas como um
local de formação para um saber clínico sobre os condenados. (FOUCAULT, 2014,
p. 242).

Isso implica no Panóptico, um formato de prisão circular ou semicircular, onde é
possível verificar por meio de um único centro todos os prisioneiros, ou seja, um local onde o
preso está sob vigilância e observação, individualização e totalização, isolamento,
transparência, segurança e saber incessantes (FOUCAULT, 1975, p. 242). Vários sistemas de
prisão foram projetados para fazer dela um local para transformar a medida penal em prática
penitenciária, capaz de por meio da pena, modificar o prisioneiro e torná-lo útil para a
sociedade (FOUCAULT, 1975, p. 244).
A educação formal e não formal é vista por muitos profissionais que trabalham nos
presídios e pelos custodiados como algo benéfico por disciplinar os presos143, assim, estes
compreendem que um dos papeis da educação na prisão é o controlador da conduta.

Com certeza a educação no presídio é fundamental, por que ela é fundamental? A
partir do momento que o interno tá estudando, tá remindo sua pena, ele tem uma
visão diferente da sua pena, né. E isso aí faz parte do tratamento penal, porque o
interno ele desce para escola, se ele é um interno digamos assim que é
143

Questão averiguada pela teoria foucaultiana relatada e pelos dois estudos de casos, os quais pertencem a
estados e contextos diferentes.
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indisciplinado, ele vai pensar diferente, então há uma mudança de comportamento,
principalmente com os internos que estão estudando, entendeu? Seja de... Do ensino
fundamental, do ensino médio ou de graduação, a gente percebe claramente que
houve uma mudança, né, já temos vários exemplos aqui no Instituto Penal de interno
que era rebelde mesmo, era bastante rebelde e quando ele passou a fazer parte da
educação, a estudar, a gente percebe que houve uma mudança do comportamento
deles, entendeu? Isso aí é comum isso daí, você tá entendendo? Nós percebemos sim
que transforma, entendeu, e ajuda muito no tratamento penal, e é de fundamental
importância a educação. Ela tem contribuído muito dentro desse processo. (Kevin).

O cárcere impõe ao detento uma rotina rígida e estrutura autoritária exercidas pelas
instituições como um controle ininterrupto que regula seu cotidiano e os faz adotar a cultura
carcerária, em maior ou menor intensidade.

O aprisionado sofre, portanto, uma deterioração de sua identidade, forjando-se lhe
uma nova. Isso implica a desadaptação da vida livre e a adaptação aos padrões e
procedimentos impostos pela instituição. No cotidiano, com os companheiros,
guardas e funcionários, constrói-se uma experiência dentro dos padrões de vida do
encarceramento. (ONOFRE, 2011, p. 275).

Os apenados desenvolvem habilidades e particularidades de comportamento devido à
situação de privação de liberdade (ADORNO, 1991, p. 13). Ao assimilar o modo prisional, os
custodiados forjam comportamento a fim de sobreviver a ela e diminuir sua estadia de
maneira que a educação também está sujeita a isso (SANTOS, 2002 apud ONOFRE, 2011, p.
278). Esse aspecto é averiguado na análise das entrevistas na qual a maioria dos profissionais
e custodiados relataram que a primeira motivação para o estudo é a remição da pena. Isso
dialoga com outro aspecto verificado: os presos estudantes possuem bom comportamento na
sala de aula, de modo que os profissionais entrevistados relataram a satisfação que possuem
em lecionar no sistema prisional devido a conduta favorável dos presos. Esse bom
comportamento também se dá pelo fato da escola ser um local de alívio para os presos –
conforme averiguado nas entrevistas de campo -, pois eles não estarão no “tédio” dos
pavilhões; aspecto ainda mais verificado no IPCG, uma vez que a área da educação fica no
final do presídio, em uma área aberta, em frente à quadra.
Apesar da ineficácia da prisão, ela se difundiu na justiça criminal moderna. Porém,
resta procurar a razão dessa “eficácia”. A pena funciona como terapia e a sentença se justifica
nos discursos do conhecimento (FOUCAULT, 2014, p. 248-249).
A prisão é, pois, um mecanismo punitivo, ao mesmo tempo em que tem a “função”
corretiva, porém, ao tentar ser corretiva, ela perde sua função de punição, de modo que
constitui um erro econômico sob dois aspectos: pelo seu custo monetário e pelo custo indireto
da delinquência não reprimida (FOUCAULT, 2014, p. 263). Entre os sete princípios da pena,
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há o de transformação do comportamento do detento no qual o trabalho é um dos mecanismos
para tal feito; o de isolamento dos detentos conforme seu grau de periculosidade e idade e a
educação como instrumento de precaução no interesse da sociedade e obrigação com o
aprisionado por parte do poder público (FOUCAULT, 2014, p. 264-265).
Os princípios da pena estabelecidos, sobretudo em 1945, continuam sendo utilizados
como fundamento para o aprisionamento, apesar do insucesso do cárcere. Daí a inversão do
questionamento proposto por Foucault a respeito do fracasso da cadeia e sua utilidade, tendo
em vista a conservação da delinquência, a instigação à reincidência e a conversão do
transgressor ocasional em delinquente, de acordo com Foucault (2014, p. 267). Nesse sentido,
propõe-se o questionamento sobre o incentivo à educação no cárcere de modo que os agentes
e oficiais penitenciários o considerem como fator que acalma os custodiados, não que isso não
seja fato, mas interrogar o motivo por trás dessa realidade.
Para que a prisão opere, há uma continuidade das instituições que permitem o
funcionamento do cárcere, dentre elas considerada por Foucault a escola. Esta por também
possuir mecanismos e critérios punitivos que por alguma simples transgressão intensifica a
punição e norma. Isto é perceptível não apenas na escola, mas na diferenciação do tratamento
de uma escola dentro do cárcere para uma fora. Não raras vezes, foi descrito nas entrevistas a
preferência pela educação nos estabelecimentos penais do que fora dele, uma vez que os
presos obedecem mais, pois, caso contrário, deixam de ganhar a remição e perdem a
progressão de regime.
O carcerário, ou seja, aquele burocrata em contato diário direto com o presidiário para
preservação da segurança da penitenciária proporciona “a comunicação qualitativa e
quantitativa dos castigos” (FOUCAULT, 2014, p. 295).
A generalidade carcerária, funcionando em toda a amplitude do corpo social e
misturando incessantemente a arte de retificar com o direito de punir, baixa o nível a
partir do qual se torna natural e aceitável ser punido. [...]
A rede carcerária, em suas formas concentradas ou disseminadas, com seus sistemas
de inserção, distribuição, vigilância, observação, foi o grande apoio, na sociedade
moderna, do poder normalizador. (FOUCAULT, 2014, p. 298, 299).

Há inúmeros mecanismos de disciplina na prisão, a educação formal e não formal é
um deles. De acordo com o teórico, devido à continuidade das instituições acima explicada, o
judiciário se insere naquelas responsáveis por controlar, transformar, corrigir e melhorar o
indivíduo. Nesse sentido, o carcerário legaliza o poder disciplinador e naturaliza o de punição
de forma a permitir a “economia do poder” (FOUCAULT, 1975, p. 298). Foucault relata em
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específico o carcerário, entendido como o Agente Penitenciário responsável pela segurança,
porém no mesmo sentido e em função semelhante é o trabalho daqueles responsáveis pela
implementação no sistema penitenciário, desde os professores aos diretores carcerários. Com
isso, não se quer tirar o mérito desses profissionais, mas questionar a sua atuação sob o
aspecto social e político de controle e punição, uma vez que a normalização das condutas e os
dispositivos de estratégia e poder são o que permite a sua disseminação, apesar de seu
fracasso.

Um fato é característico: quando se pretende modificar o regime de encarceramento,
as dificuldades não vêm só da instituição judiciária; o que resiste não é a prisãosanção, mas a prisão com todas as suas determinações, ligações e efeitos
extrajudiciários; é a prisão como recurso de recuperação na rede geral das
disciplinas e das vigilâncias; a prisão, tal como funciona num regime panóptico.
(FOUCAULT, 1975, p. 300).

A educação, pois, é uma das ligações extrajudiciais que faz com que a prisão persista,
transvertida no discurso de ressocialização e de normalidade. A educação evidentemente é
importante, mas como garantia de direito constitucional.
Ao observamos o perfil dos apenados brasileiros - jovens, do sexo masculino, de
classe baixa, com pouco nível de escolaridade – percebe-se que muitos não estudaram por
falta de oportunidade, por precisar trabalhar, dentre outros motivos, de modo que a educação
dentro do sistema prisional funcionaria também como uma possibilidade para ele aprender a
ler, se formar no ensino médio, o que o possibilitaria cursar uma graduação posteriormente –
no caso do IPCG até mesmo no presídio é possível cursar a graduação EAD – e conseguir um
emprego melhor. Porém essas duas questões não estão diretamente ligadas com a educação,
elas são pessoais de cada sujeito:

Então eu creio que se não tivesse seria mais tediante do que... do que tá tendo, né?
Então acho que favorece sim em todas as áreas, tanto na... emocional quanto
psicológica quanto fundamental pro nosso crescimento. Acho que favorece todas as
áreas. Até mesmo em benefício também. (Abel).

O problema – não apenas no tocante à educação, mas de todos os outros mecanismos
de normalização existentes dentro do sistema penitenciário – é a manutenção e o crescimento
dos estabelecimentos penais como forma praticamente única de alternativa ao ato infracional;
no lugar do questionamento de diferentes formas de sanções ou até da concepção de algo
diverso da prisão.
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[...] na posição central que ocupa, ela [a prisão] não está sozinha, mas ligada a toda
uma série de outros dispositivos “carcerários”, aparentemente bem diversos – pois se
destinam a aliviar, a curar, a socorrer -, mas que tendem todos como ela a exercer
um poder de normalização. (FOUCAULT, 2014, p. 302).

Há um comércio e indústria da prisão compostos por múltiplas ilegalidades de
naturezas e origens variadas, de acordo com o autor. Ela é composta e mantida por diferentes
elementos e representa um mecanismo de naturezas e níveis diversos. No tocante à
implementação da educação nas esferas local, regional, estadual e federal, é observada a
influência das instituições e dos agentes responsáveis para que ela se concretize.
Para Graciano e Haddad (2015, p. 60), é necessário superar o mecanismo de controle
existente no sistema penitenciário de SP, que distribui os cadernos apenas alguns meses
depois do início do período letivo para evitar a evasão. No entanto, na presente pesquisa não
foi possível averiguar esse fator, apesar de terem sido verificadas outras formas de controle,
muitas delas previstas pela LEP, como o preso que cometer falta grave perder o direito de
frequentar a educação – apesar de ter sido verificado que o indivíduo fica suspenso das
atividades antes da apuração sobre a falta. Portanto, há obstáculos na educação do sistema
prisional que se constituem como “sobre penas”, ou seja, ampliação da pena de prisão e uma
forma de frear a implementação da educação nas unidades penais (GRACIANO; HADDAD,
2015). Apesar desses fatores, nos dois presídios estudados há um grande incentivo à
educação, sobretudo, formal, conforme averiguado nas entrevistas.
Assim, sabe-se que o direito à educação nos estabelecimentos penais tem sido um
mecanismo de controle (CHANTRAINE, 2006 apud GRACIANO, HADDAD, 2015). Cabe à
questão: o que é a educação nas prisões e a quem serve a educação nas prisões? Ela é
destinada aos presos como um direito social garantido ou ela seria também destinada aos
funcionários e demais custodiados como um mecanismo de controle de conduta?
Compreende-se que ela deveria ser realizada como um direito, mas diante das
peculiaridades das unidades penais brasileiras, os profissionais a julgam benéfica por
tranquilizar os presos.

4.1.2. Motivação – maneira com que educação é vista pelos entrevistados
Os discursos dos custodiados e agentes entrevistados nesta pesquisa sobre motivação e
objetivo da educação em muito se assemelham à pesquisa qualitativa realizada por Onofre
(2011) com os presos e professores de uma penitenciária de SP sobre o papel da prisão.
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Dentre os motivos relatados por argumentos de diferentes compleições a favor da
oferta da educação de jovens e adultos privados de liberdade, Ireland (2011, p. 34-35) relata a
educação como forma de ocupar o tempo e mente; possui caráter terapêutico para diminuir as
tensões do contexto vivido; auxilia na modificação dos comportamentos; contribui para a
reabilitação; prepara os detentos para uma vida mais produtiva após o cárcere; e diminui a
reincidência.
Nas entrevistas realizadas em campo no MS foram verificadas considerações
semelhantes sobre o objetivo da educação formal e não formal: instrumento para modificação
de vida e ampliação de visão de mundo. Segundo Bernardo, trata-se de “um instrumento (...) a
favor de abrir outros caminhos, outra mente”; e forma de conseguir um emprego após a
liberdade – essa citada, sobretudo em relação aos cursos profissionalizantes, extracurriculares
e PET-FUNAP; oportunidade de estudo àqueles abdicados do direito; maneira de reintegração
à sociedade:

Para mim a melhor coisa que tem é o estudo aqui dentro. Não tem outra coisa
melhor. Não tem trabalho. O estudo é a melhor coisa. Que vai regenerar mesmo, que
você paga ou não paga o que você fez não vai apagar. Mas o estudo vai lhe trazer
alguma coisa muito boa futuramente. Eu acho que para todos nós. Que nem você já
fez a sua faculdade. Eu pretendo fazer a minha. Não pensava assim antes de vir para
cá. Eu não pensava não. Parei na sexta série por opção ao trabalho, família, fui pai
novo, e hoje já tenho outra mentalidade você entendeu? Com os professores que eu
tive e com esses que eu estou tendo. Estudando, buscando conhecimento. Ocupando
a cabeça com uma faculdade. (André).

Além do próprio detento, há indiretamente a sua família que por vezes é dependente
dele, de modo que a educação em contexto prisional constitui uma oportunidade para aquele
que abdicou dos estudos à época pelo trabalho, conforme relata Bernardo:

[...] a mínima quantidade desse pessoal vai pode continuar estudando lá fora. Porque
é o seguinte, é muita dificuldade, a maioria é pai de família ou é esteio de família,
como é o meu caso. [...] Onde que acontece é o seguinte, é muito difícil eu mesmo
sair hoje lá pra fora, eu conseguir dar continuidade no estudo. [...] seria realmente
bem complicado, eu teria que correr atrás de trabalho, eu teria que correr atrás de um
monte de situações que vem em primeiro lugar antes de mim. (Bernardo).

Para cobrir o tempo ócio da prisão, como maneira de distração e para diminuição das
doenças, a educação foi citada:

Assim, quando o sentenciado tá ocioso, (o raio), pode até parecer mentira, mas
parece que ele fica até mais vezes doente, que ele ficar ocioso então... e na parte de
segurança também ajuda, imagina você tira... eles são colocados em celas de escola
dentro do pavilhão, então eles ficam separados, então por exemplo, geralmente as
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celas da parte debaixo, então você tirando esses presos o risco ali de eles fazerem,
por exemplo, um túnel acaba sendo menor porque eles estão na escola, ou pelo
menos a maioria deles estão estudando. Então pra segurança é bom. E também pro
agente também é bom porque é um preso a menos que vai ficar ocioso no raio
pensando em doença ou pensando em fugir ou arranjando confusão com outro preso,
então acaba se ajudando nessa parte tanto de segurança dentro do pavilhão
segurança física quanto essa relação com outros presos de briga e etc. (Kim).

Para Onofre (2011, p. 279), quando mencionam a escola como um local onde os
custodiados ocupam a mente com atividades construtivas, é preciso atentar-se ao ócio em que
estão. Diante disso, os presos estão na prisão como forma de punição e não para punição.
Assim, a educação lhes proporciona uma ocupação e possibilidade de relacionamento com o
mundo exterior às celas e pavilhões no qual possuem contato com opiniões e exercícios
diferentes ao do universo dos pavilhões, que é repleto de simbologias relacionadas ao crime.
Novamente de acordo com Onofre (2011, p. 282), “A educação não pode ser considerada
‘toda poderosa’, mas é preciso ter o cuidado de não cultivar o pessimismo, achando que ela
nada pode”.
Como já afirmado, a remição da pena pelo estudo é uma das principais motivações do
custodiado. Dentre outras foram descritas aquelas corroboradas pela presente tese: mudança
no perfil do sistema penitenciário – educação é vista como forma de controle; melhor diálogo
dos custodiados com os profissionais da penitenciária – o que implica também como forma de
controle; direito a ser garantido pelo Estado:

Eu não me afilio às políticas de (RE) [referindo-se a políticas de ressocialização,
reintegração, reeducação], nenhuma, então assim, sou bem crítico quanto a elas,
então não acho que a educação tem um papel de reintegrar, ressocializar ninguém,
tanto que esse texto [referindo-se ao Plano Estadual de Educação nas Prisões de SP
2015-2016] não foi eu que construí, você pode ver que ele fala isso. Não acho que a
educação tem nenhum papel, a educação escolar, a gente está falando de ensino, não
tem nenhum papel de reintegrar ninguém, de ressocializar ninguém, de recuperar
ninguém. Então assim, a perspectiva que eu geralmente defendo é de que a educação
ela é um direito universal, um direito humano. (Nicolas).

Além da educação ser um direito, é fundamental sua qualidade para possibilitar
escolhas por parte dos indivíduos; porém, isso é próprio do desejo da pessoa, não é uma
função da educação:
Direito sim. Só acho que assim... A gente não queria só garantir a educação pela
educação, mas quero garantir alguma coisa com qualidade e você quer que essa
educação também seja crítica pra que essa pessoa possa rever a própria vida dela e
projetar o futuro, né? A gente sempre tomou esse cuidado da educação não fazer
parte dos mecanismos da própria prisão. Acho que isso não pode ser um lugar de
punição, de castigo, de reprovação, não, você tem que pensar ações. Onde a pessoa,
quando ela participa daquilo, ela possa rever a própria vida dela e ter possibilidades,
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ter ferramentas, ter instrumentos pra projetar o futuro dela. Então isso numa forma
abrange mais. A gente sabe também que não é tudo, mas que com certeza vai fazer
alguma diferença, né? (Oscar).

Essas foram as explicações ouvidas dos custodiados e profissionais, ou seja, a forma
com que eles verificam a educação; não todas correspondem à visão defendida no presente
trabalho; porém compreende-se fundamental analisar como os implementadores e sujeitos
receptores da política educacional verificam-na. Segundo Onofre (2011, p. 275), é em torno
dos custodiados que as propostas e pesquisas são feitas e não com eles. Nesse sentido,
compreende-se a importância da opinião do custodiado sobre a educação no presídio, de
modo que para ele, ela possui múltiplos significados: “Eles não são prisioneiro(a), estão
prisioneiros(as). Como os demais educandos da EJA, são seres humanos, e assim suas
necessidades, potencialidades e seus desafios de ensino-aprendizagem devem ser
considerados”, ressaltam Graciano e Haddad (2015, p. 61).
A educação no estabelecimento penal constitui, assim, o acesso a um direito no qual
envolve a oportunidade de um conjunto de saberes historicamente acumulados, e que vão
possibilitar ou vão potencializar uma série de caminhos possíveis, mas não certos, como
afirmou Nicolas. Portanto, ela tem o papel de ser a efetivação de um direito universal, que, no
caso da educação básica dos jovens e adultos, foi historicamente negado a parte da população,
não somente aos privados de liberdade. No Brasil, a educação como um direito universal foi
recentemente garantida pela CF, de tal modo que grupos foram excluídos no decorrer da
história, daí o dever constitucional e social de garantir o acesso de todos ao direito à
assistência educacional.

4.2. APROXIMAÇÕES E DISTINÇÕES DA EDUCAÇÃO NO MS E EM SP

A estrutura de implementação de um estado é bastante diferente do outro, conforme
apresentado nos fluxogramas abaixo:
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Figura 4 - Fluxograma da Assistência Educacional no IPCG
Fonte: elaboração própria.

De forma simplificada, como demonstrado no capítulo 2, o estado do MS possui duas
Secretarias – SEJUSP e SED-MS, que articulam em conjunto a oferta da educação. A
AGEPEN está diretamente vinculada a SEJUSP e é ela quem se relaciona com a SED-MS. A
AGEPEN possui uma Diretoria de Assistência Penitenciária (DAP), na qual possui uma
Divisão de Educação que trata tanto da educação formal quanto da não formal. Para a
educação não formal, este setor entra em contato com possíveis parcerias, como o Sistema S e
o PRONATEC. A AGEPEN não possui verba alocada para realização da educação não
formal, assim, depende de parcerias e de recursos financeiros federais ou estaduais para que
ocorra. Este setor da AGEPEN é responsável por articular todas essas parcerias da educação
não formal das unidades penais em todo o estado.
Para o ensino básico, a SED-MS, possui uma Coordenadoria de Políticas Específicas
para Educação (COPEED) responsável pela EJA nas unidades penais, e a ela está vinculada a
EEPPRLANB, responsável pela educação em todas as unidades penais do estado. Esta Escola
está separada em Diretoria, coordenadores pedagógicos e professores, principalmente – esses
3 níveis se inter-relacionam. Os professores são alocados para dar aula nos presídios do MS,
dentre eles o IPCG, objeto de estudo de caso da tese. No IPCG, os principais setores
responsáveis pela educação são a Diretoria Carcerária, o Setor Educacional e a Segurança.
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Figura 5 - Fluxograma da Assistência Educacional na P1 de Franco da Rocha
Fonte: elaboração própria.

A estrutura de SP é bem mais complexa, compreensível dado o tamanho do estado,
número de unidades penais e quantidade de população prisional. A SAP e a SEE-SP são
responsáveis pela educação nas unidades penais. A SAP possui um GAAE para todo estado, e
um GRATE por Coordenadoria. Vinculada a SAP, há a FUNAP, responsável por
proporcionar a educação não formal e os exames do ENEM e ENCCEJA. A FUNAP possui
coordenadorias regionais, que entram em contato com os órgãos regionais da SAP, dentre eles
o GRATE.
A SEE-SP trata da educação básica, e funciona baseada em níveis – órgãos centrais,
regionais e locais. Todos os departamentos centrais lidam com as DEs – órgãos regionais – de
acordo com sua incumbência. A DE na região em que atua, fica responsável por repassar às
escolas estaduais próximas. A escola mais próxima geograficamente do presídio em questão
será responsável por alocar e contratar professores para ministrar aulas na UP, que são
apoiados por professores coordenadores. A escola, os professores coordenadores e professores
não lidam especificamente com EJA em contexto prisional, são responsáveis também pelo
ensino regular e EJA regular. Os órgãos centrais da SEE-SP possuem contato com os órgãos
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centrais da SAP; os regionais da SEE, com os regionais da SAP; e locais da SEE, com locais
da SAP.

4.2.1. Fatores facilitadores e dificultadores no MS e em SP
Graciano e Schiling (2008) constataram na Penitenciária Feminina da Capital a
organização interna do presídio como um obstáculo à educação. Nos estudos de casos
analisados, verificaram-se as dificuldades por ocorrer em um espaço de privação de liberdade
e, portanto, há a impossibilidade de se levar material de estudo para a cela, por exemplo, e de
se estudar fora do período letivo. Além disso, as revistas gerais nos pavilhões paralisam as
atividades educacionais do presídio por questões de segurança. Ao mesmo tempo, foram
identificados fatores da organização interna facilitadores, como pouca ocorrência de atrasos
em ambos os presídios pelo fato dos presos possuírem horário para as refeições que não
interferem no estudo e não necessidade de deslocamento como ocorre com a escola externa.
Abaixo seguem os principais fatores que facilitaram e dificultaram a ocorrência da educação,
segundo relato dos agentes, custodiados e observação de campo:

1. Fatores facilitadores

a) Diálogo entre os órgãos
No MS, há integração entre a EEPPRLANB e o sistema prisional, conforme afirma
Franco, além da existência de uma escola destinada apenas ao ensino aos privados de
liberdade. Já em SP, há um constante diálogo e relacionamento entre SAP, SEE-SP e Escola
Domingos Cambiaghi, segundo Humberto. Além disso, conforme informado em capítulo 3.2,
o Sistema Digital online permite uma comunicação mais efetiva em SP.
b) Engajamento dos professores com os alunos
Em SP, Júlio, Paulo e Queiroz relataram forte envolvimento dos professores para o
progresso de conhecimento do aluno. Em MS, alguns custodiados também apontaram essa
questão.
c) Bom comportamento e interesse dos alunos
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O IPCG e a P1 de Franco da Rocha foram relatados por profissionais das respectivas
escolas como um local em que os alunos possuem interesse em estudar, sendo mais tranquilos
durante a aula do que os alunos da rede regular de ensino144.
d) Apoio dos profissionais do presídio
No MS, os profissionais que lidam diretamente com os custodiados informaram o
apoio dos agentes penitenciários e da diretoria para a efetivação da educação. Segundo relatos
dos profissionais da P1 de Franco da Rocha, a equipe de segurança é consciente sobre a
importância da educação145, e vice-versa, de tal modo que o ensino raramente é paralisado, a
não ser em casos de blitz.
e) Separação de cela específica conforme perfil de presos
No IPCG não há separação para pavilhões/ celas específicas para custodiados alunos,
mas há no que se refere ao perfil deles e crime cometido – por exemplo, cela para
evangélicos, pavilhão para condenados por crimes sexuais. Na P1 de Franco da Rocha há a
separação em 3 grandes pavilhões por periculosidade e educação e trabalho, na qual apenas o
pavilhão 2 é constituído por alunos146; além dos presos que trabalham e

de menor

periculosidade.
f) Número de vagas
Apesar de sempre ter menos vagas do que custodiados que desejam estudar, no IPCG
há uma grande possibilidade do preso conseguir uma vaga no estudo, em tempo razoável se
comparado às demais unidades penais, ressalta Diego.

2. Fatores dificultadores

a) Falta de tecnologia para a educação
No MS, Diego relatou a falta de investimento em tecnologia multimídia e a lousa ser
no modelo quadro negro.
b) Revistas Gerais
Em ambos os estados há procedimentos de revistas gerais em todos os pavilhões e
celas que ocorrem de forma surpresa uma a duas vezes por mês e que interrompem a atividade
educacional. No MS, o professor passa ao aluno uma atividade dirigida, de modo ao
144

Nesse aspecto atenta-se ao mesmo tempo à ótica de controle na qual a educação assume.
Essa “consciência” da equipe de segurança é pela disciplina alcançada devido aos presos estudarem,
conforme averiguado em entrevistas e teoria.
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Custodiados do pavilhão 1 e 3 não estudam, caso eles queiram estudar precisam ir para o pavilhão 2. Tal
decisão cabe à administração penitenciária, feita de acordo com a periculosidade detectada.
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custodiado não perder o dia remido e a matéria a ser lecionada. Em SP, não é contabilizada
falta, nem presença, portanto o dia não é remido, e são feitos ajustes para cumprimento do
cronograma letivo.
c) Falta de flexibilidade para levar material para a cela
Tanto no IPCG quanto na P1 de Franco da Rocha não é permitido transportar livros
didáticos e cadernos para a cela; eles ficam na sala e apenas podem ser levados com
autorização do agente penitenciário.
d) Infraestrutura, superlotação dos presídios e falta de funcionários
Nos dois estados houve um aumento na população prisional e nas matrículas
educacionais. Porém, como a população carcerária aumentou mais do que as matrículas, o
saldo de crescimento da educação foi negativo. Portanto, há uma demanda em potencial que
esbarra na falta de políticas públicas destinadas à educação nesse complexo local, na
superlotação dos presídios, na infraestrutura do número de vagas, na falta de estrutura escolar
física e nas dificuldades para construção de salas.
Além disso, foram relatadas a sobrecarga dos setores dentro dos presídios e nos órgãos
responsáveis pela educação e a redução dos responsáveis pela administração -

agentes

penitenciários no IPCG e na P1 de Franco da Rocha. Conforme informa o Monitor da
Violência – parceria entre o Núcleo de Estudos de Violência da USP (NEV-USP), Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e G1 – dezenove estados no Brasil possuem agentes
penitenciários abaixo da média recomendada de um agente para cada 5 custodiados (GLOBO,
2018), fator também constatado no IPCG e na P1 de Franco da Rocha. Os agentes
penitenciários de segurança e custódia são os responsáveis pela manutenção da segurança e
ordem dentro da penitenciária, de tal modo que um reduzido número prejudica sua atuação e
propicia a maior influência dos grupos criminosos. Segundo Renato Sérgio de Lima, diretorpresidente do FBSP:
O agente prisional, ele é na verdade o responsável por fazer a fronteira entre o legal
e o ilegal, quase que cuidar da muralha de um presídio. O que entra e o que sai, e o
que pode e o que não pode. As prisões hoje estão sob o comando das facções
criminosas e não do estado. A gente, primeiro passo é retomar esse controle, e
retomar esse controle é valorizar o agente prisional, é estabelecer regras de
governança, e é revisar a política criminal. (GLOBO, 2018).

Esse reduzido número de profissionais é agravado pelo alto número de
encarceramento brasileiro correspondente a 686 mil pessoas para 407 mil vagas (GLOBO,
2018), e consequente condições insalubres e de violação aos direitos humanos, como o alto
risco de doenças.
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e) Doenças
Por vezes há sarnas, viroses e pediculoses que impedem o custodiado de frequentar a
sala nas unidades penais de SP. Esse problema não foi relatado em MS.
f) Ausência de suporte de material
Na P1 de Franco da Rocha, segundo Guilherme, há material para a educação, mas
faltam recursos para sua utilização, além do material sumir muitas vezes.
g) Pouco contato do coordenador pedagógico e Professor Coordenador com a
realidade prisional
No MS foi retirado o adicional de periculosidade anteriormente destinado aos
coordenadores pedagógicos – recurso utilizado pela SED-MS para contenção de custo e
também pelo fato deles ficarem poucos períodos dentro dos estabelecimentos penais, como
afirmado por Leonardo. Tanto os custodiados quanto os profissionais entrevistados relataram
sobre a falta do contato do PC com a realidade da penitenciária. No IPCG, as reuniões dos
coordenadores pedagógicos com os professores foram descritas como esporádicas, uma vez
que o coordenador possui incumbência de outras unidades penais e de tarefas na
EEPPRLANB.
Em SP são realizadas reuniões semanais dos professores com os PCs, e nessas
reuniões às vezes há a presença de profissionais da P1 de Franco da Rocha; isso faz com que
os PCs tenham uma percepção do cotidiano prisional. No entanto, ainda assim, foi relatada a
falta de visitas esporádicas para que eles conheçam os alunos, o cotidiano do presídio e a área
da educação.
h) Poucas aulas da educação não formal e falta de integração da educação formal
como a não formal
No ano de 2017, em ambos os estados praticamente não ocorreram cursos da educação
não formal. O argumento dos profissionais responsáveis pela gestão dessa implementação foi
a falta de recursos financeiros destinados a essa educação, pois a AGEPEN não possui verba
própria destinada; e a FUNAP possui pouco recurso, dependendo também de recursos
financeiros federais para determinados cursos. Porém, não é este o único fator pelo qual ela
não ocorre devidamente, mas sim por problemas da agenda e na formulação de legislações, no
cumprimento de um planejamento claro com objetivos e metas, além dos problemas
intrínsecos à situação carcerária brasileira, como desrespeito aos direitos humanos,
superlotação, reduzido corpo administrativo, pouco incentivo à educação sob o aspecto
governamental, dentre outros fatores.
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É importante ressaltar que não foi relatada por nenhum dos entrevistados influência de
alguma organização criminosa para a ocorrência da educação. Apesar de não ter sido
constatada uma intervenção direta dos grupos criminosos, sabe-se que há indiretamente, uma
vez que conforme preconiza entrevista de Camila Nunes Dias (BARROS, 2018), um dos
focos centrais quando se trata do Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho
– dois grupos criminosos – é a nítida incapacidade do Estado em garantir a segurança dos
presos; além do tráfico de drogas que é comandado e influenciado pelas grandes facções
criminosas. Sob esse aspecto, no IPCG foi relatado o uso de drogas de alguns custodiados
durante o período da aula. Já na P1 de Franco da Rocha, devido a um novo aparelho de
scanner, houve diminuição da quantidade de entorpecentes que entram no presídio.

4.2.2. Entre a formulação e a implementação da educação em contexto prisional
Não cabe ao presente trabalho discorrer sobre a qualidade educacional, mas sobre a
eficácia de seu processo de implementação. É preciso separar claramente a parte relativa à
agenda, formulação e à implementação, pois em cada fase os atores seguem diferentes
estratégias.
Dentre os aspectos determinantes da agenda, cabe verificar os participantes, ou seja,
aqueles que influenciam as agendas e especificações de alternativas e o motivo dessa
interferência. Ademais, há três dinâmicas de processos: problemas, políticas públicas e
política. Os indivíduos verificam os problemas, buscam possíveis mudanças para as políticas
públicas e se relacionam na política, funcionando tanto como incentivo quanto como
obstáculo (KINGDON, 2007, p. 226). Segundo Mario Fuks (2000), a definição de um
problema perpassa a cultura e organização das instituições públicas, assim ela identifica
diretrizes de legitimidade e regras para condicionar o debate público e a ação.
Para Kingdon (2007), há uma diferença entre situação e problema. Nesse sentido, a
precária assistência educacional em prisões será definida como problema. Este possui maior
chance de fazer parte da agenda governamental a partir do momento que a sociedade e os
participantes (quem influencia) considerarem que algo deve ser feito para modificar seu status
atual. Para que um problema seja objeto de atenção social é fundamental reconhecê-lo como
uma questão pública (FUKS, 2000) e defini-lo. Dessa forma, a educação formal e não formal
nos presídios devem ser vistas como direitos sociais mínimos ao indivíduo privado de
liberdade e devem ser observados seus problemas, como: superlotação dos presídios, falta de
estrutura e profissionais para ocorrência da educação, falta de vagas, entre outros.
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Subirats et al (2012) consideram que a etapa de implementação é fundamental para
analisar a interação entre os atores a fim de se compreender o bom ou mal funcionamento de
uma política pública na prática. Ela é a fase que melhor reflete a complexidade e a riqueza das
políticas públicas.
A implementação deve incluir a produção das atividades concretas (relativa a todos os
atos administrativos) e os processos concernentes ao plano e necessários para execução das
mencionadas atividades (SUBIRATS et al, 2012, p. 183). Conforme definem Joan Subirats,
Peter Knowepfel, Corinne Larrue e Frédéric Varone (2012) no livro ‘Análise e Gestão de
Políticas Públicas’, a implementação das políticas públicas é o conjunto de processos que
durante a fase de formulação tendem à realização concreta de seus objetivos (SUBIRATS et
al, 2012, p. 183).
Portanto, a implementação é o conjunto de decisões e ações realizadas por atores
públicos, paraestatais e privados que formam parte do acordo de atuação políticoadministrativa (APA). No caso de SP, os principais atores públicos na esfera estadual para a
implementação da educação no sistema prisional são: SEE-SP, SAP-SP e FUNAP; já no MS
são: a SED-MS, SEJUSP e a AGEPEN (vinculada à SEJUSP). Ainda, o processo de
implementação é delimitado por um programa de atuação político- administrativo (PPA) que
regula as regras institucionais específicas da política em questão (SUBIRATS et al, 2012,
184, 185). Os planos de ação são relevantes, pois fixam as prioridades no tempo e espaço
entre os grupos sociais para aplicação do PPA. Conforme observado em capítulo 1, na
educação em contexto prisional, são vários os planos de governo e as legislações
internacionais147, nacionais e estaduais que servem de base para a implementação, dentre elas,
as nacionais principais são148:
i. LDB – legislação matriz da educação no Brasil.
ii. Diversas diretrizes nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação –
órgão normativo e federal – dentre elas Resolução n. 2/2010 (BRASIL, 2010c) do
CNE é um dos principais instrumentos legislativos nacionais que assegura a
assistência educacional aos privados de liberdade, apesar de tratar sobretudo da
educação formal e em apenas um artigo (BRASIL, 2010c, art. 12) mencionar a
educação não formal, além de considerá-la como possibilidade e não
obrigatoriedade.

147

DUDH de 1948 ao estabelecer educação como direito universal e as CONFINTEAs.
Em Anexo XII consta linha do tempo com principais normatizações internacionais e nacionais sobre a
educação em contexto prisional.

148

195

iii. Diretrizes nacionais de educação em direitos humanos que também induziu os
estados a formularem políticas de educação em direitos humanos.
iv. Plano Nacional de Educação – Lei 13.005/2014 (BRASIL, 2014c) - estabeleceu
princípios, diretrizes, metas e estratégias para o Brasil e induziu os estados a realizarem os
PEEs no prazo de um ano. Para concepção deste plano, tido por SP como uma das principais
ferramentas nas quais pauta a educação em contexto prisional, o estado de SP atrasou devido
a trâmite de debates, conferências, audiências públicas e de processo legislativo; recentemente
há a discussão da Base Nacional Curricular, na qual está em processo, mas sua definição trará
impacto decisivo na educação.
Conforme abordado, tanto na formulação das legislações e políticas quanto em sua
implementação, os estados possuem certa margem de liberalidade às quais justificam as
diferenças entre ambos, além das próprias especificidades históricas e estruturas institucionais
e realidades diversas.
MS e SP são estados de regiões diferentes, com populações carcerárias diversas e cada
um com suas respectivas políticas estaduais. As principais legislações estaduais de MS para a
educação no contexto de privação de liberdade são:
i. 2012: Termo de Cooperação Técnica n. 3/DEPEN – formaliza a parceria da SEDMS com a EEPPRLANB para ofertar EJA nas unidades penais do MS;
ii. 2013 e 2016: Termo de Cooperação Técnica 01/2013 – implantação da educação
profissional EAD realizada pelo IFMS; e Termo de Cooperação Técnica n. 30/2016
– expansão da EAD para todo o estado;
iii. 2015: Termo de Cooperação Mútua n. 020 – conforme já previsto pelo Termo de
Cooperação Técnica n. 3/DEPEN, SED-MS e SEJUSP mantém acordo da oferta
modalidade EJA nas unidades penais cuja incumbência mantém-se da
EEPPRLANB.
As principais legislações estaduais do estado de SP para a implementação da educação
são:
i. 2011: Decreto 57.238 – SP;
ii. 2012: Resolução SEE 64 – SP;
iii. 2013: Resolução Conjunta SE-SAP 1/2013 – não está mais vigente, foi substituído
pelo 2º Termo de Cooperação Técnica elaborado em 2017;
iv. 2014-2017: 1º Termo de Cooperação Técnica SEE-SAP e FUNAP - vigência
finalizada no início de 2017;
v. 2016: Resolução Conjunta SE-SAP 2/2016 – em atual vigência; previu, sobretudo,
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aspectos da educação básica aos privados de liberdade;
vi. 2017-2020: 2º Termo de Cooperação Técnica – em atual vigência, com cláusulas
mais detalhadas do que o elaborado em 2014.
Apesar dos objetivos e metas estabelecidos no PEEP serem um grande avanço na
formulação de políticas educacionais ao presidiário eles não são específicos, sendo descritos
de forma vaga e sucintamente no PEEP-MS e no PEEP-SP, o que pode dificultar sua fase de
implementação e a análise de sua efetividade. Além disso, esses planos não possuem força de
lei, uma vez que não são previstos como obrigatórios em legislação nacional. Dessa forma,
eles se constituem em uma recomendação aos estados. Isso pode explicar o fato de
praticamente nenhum dos profissionais entrevistados possuírem conhecimento sobre ele e
suas metas, de tal modo que não há uma forma de planejamento para perseguir os objetivos
estabelecidos nos PEEPs para a educação em contexto prisional. Ademais, denota a
inexistência de um planejamento de fato a ser seguido pelos estados para a educação aos
privados de liberdade. Em alguns casos, há apenas metas gerais, por exemplo: redução do
analfabetismo em 95%, como é o caso do MS. O estado de SP possui uma administração de
suas ações de educação nas prisões com um pouco mais de monitoria. Como afirma
Humberto, todo ano o GRATE envia relatório para cada unidade penal com as informações
carcerárias de cada uma e com as dificuldades de implementação da educação.
O PEE, estabelecido pelo PNE, é outra importante legislação estadual de ambos os
estados vigentes. Nicolas revela que em SP a elaboração do PEE induziu o estado a articular
os seus poderes legislativo e executivo para o debate sobre as metas da política estadual em
vários níveis da educação – educação básica, profissional e superior. Esses debates se
transformaram em projeto de lei, e posteriormente em lei, sendo uma das principais
legislações sobre o tema. Porém, conforme informado em capítulo 1, apenas uma meta do
PEE-SP é voltada especificamente ao ensino para os custodiados, já no PEE-MS quatro (4)
das 21 metas tratam do tema. Ademais, ele trata, sobretudo, da educação formal em ambos
estados.
Especificamente no ano de 2017, tanto no IPCG quanto na P1 de Franco da Rocha
observou-se o pouco incentivo dado à educação não formal de tal modo que a falta de recursos
financeiros foi um dos maiores problemas relatados pelos entrevistados de cargos de gestão.
Além disso, a maioria das legislações e resoluções tratam da educação básica, de modo que a
normatização da educação não formal aos privados de liberdade, em suas diversas
modalidades, fica em segundo plano.
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Na resolução [Resolução 2], se você for ver, ela tá mais falando da educação formal.
Aí que foi acho que o grande erro naquele momento, de você imaginar... isso a gente
acompanhou e não deu muito o que fazer, mas como interferir. Uma crítica que eu
faço, eu acho que assim a resolução dois ela tinha que ter dado conta já de falar pra
educação no sistema prisional não pode ser só educação formal, isso que se chama
de atividades complementares, de educação não formal, que entrariam os projetos de
cultura, a qualificação profissional, elas também fazem parte da educação. Acho que
até a própria construção do programa de educação nas prisões ele deveria ter
considerado essas outras ações. (Oscar).

Além do problema da implementação, outra questão da educação formal
especificamente aos privados em liberdade, e principalmente da educação não formal está na
falta de legislação sobre o tema. A maioria das normas e planos abarca principalmente sobre a
educação básica aos privados em liberdade, ou ainda ao EJA de forma geral, e com
interpretação aos privados de liberdade. Essas são questões da agenda e formulação das
políticas públicas que não é o escopo da presente tese, porém que está diretamente ligada à
implementação da política. Uma possível resposta para a baixa aderência do governo pela
política de assistência educacional pode estar no fluxo da política, ou seja, nos
desdobramentos das esferas políticas.

Independentemente do reconhecimento de um problema ou do desenvolvimento de
propostas de políticas, eventos políticos fluem de acordo com dinâmica e regras
próprias. Participantes percebem mudanças na atmosfera política nacional, eleições
trazem novos governos e novas configurações partidárias ou ideológicas ao
Congresso, e grupos de interesse de vários tipos pressionam (ou não conseguem
pressionar) o governo com suas demandas. (KINGDON, 2007, p. 229).

Essa é uma das possíveis argumentações, porém, cabe a indagação para futuros trabalhos
sobre os motivos que levam a assistência educacional para as unidades penais não receberem

muita atenção das autoridades governamentais tanto sob o aspecto da formulação de políticas
quanto de sua implementação.
A educação é um direito de todos que deve ser assegurado e respeitado (IRELAND,
2011, p. 35). Ela está em torno de uma realidade complexa, acentuada quando em contexto
prisional, de tal modo que um aspecto central para tal educação é a intersetorialidade e
articulação entre as políticas públicas para atendimento ao encarcerado (IRELAND, 2011, p.
35).

Sem uma compreensão ampla da educação articulada com políticas sociais, não há
como desenvolver sociedades democráticas que busquem eliminar a exclusão e a
desigualdade sociais nem, quando falhem, propiciar ferramentas que garantam os
direitos fundamentais a todos. Educação em prisões, como direito, é inerentemente
contraditória; por isso, permanece como desafio para as nossas sociedades.
(IRELAND, 2011, p. 35).
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CONCLUSÃO

O contexto de privação de liberdade possui aparentes contradições para a
implementação de processos educativos, pois a educação busca a plena formação e libertação
do ser humano, no mesmo momento em que os estabelecimentos penais privam os
condenados da convivência social e os afasta do restante da sociedade (IRELAND, 2011, p.
19). Nesse sentido, a educação é um dos mecanismos de controle do sistema prisional e que
permitem sua continuidade, conforme evidencia Foucault (2014) e afirmam os discursos de
diferentes perfis de entrevistados. Apesar disso, cumpre seu papel enquanto direito social
universal, pois os custodiados estão privados do direito de liberdade, não dos demais
assegurados na constituição. O sujeito da política de ensino nas unidades penais é o
encarcerado, daí a importância de compreender como ele percebe o objetivo da educação no
contexto prisional.
Para a implementação da educação em espaço de privação de liberdade, conforme
relatado por Aberbach, Putnam e Rochman (1981) os burocratas exercem papel de políticos e
os políticos de burocratas. Há, pois, uma relação híbrida entre eles de forma que a
discricionariedade existe amplamente no sistema prisional, acentuada pelo fato de ser um
local praticamente “inacessível”. Esse aspecto é averiguado principalmente em SP, dada a
dificuldade na obtenção de autorização para estudo de campo em penitenciária.
O estado do MS e de SP apresentaram diferentes formas de implementação da educação
no contexto de privação de liberdade, fato já esperado, dado tal política ser estadual; o contexto
em que cada um está inserido e os estados brasileiros deterem autonomia de tal forma que
possuem legislações diferentes e dois planos de educação diversos – PEEP e PEE149. Mato
Grosso do Sul é um estado de fronteira, com grande fluxo de ilegalidades na região – como
tráfico internacional de entorpecentes -, com um complexo carcerário na capital e uma
penitenciária federal de segurança máxima, nas quais possuem presos de grandes grupos
criminosos, como o PCC. As principais diferenças no fluxo da implementação entre os estados
se dão também por diferentes estruturas, que ocasionam um fluxo bastante diverso, até pela
própria diferença na população carcerária.
Há ainda um fator histórico importante: em SP a incumbência da educação básica foi
alterada da FUNAP para SEE-SP apenas em 2012, portanto ainda está em fase de adaptação.
149

Arretche (2006) afirma que as relações do governo federal com estados e municípios e dos governos estaduais
com seus respectivos municípios são identificadas pela independência, pois estados e municípios são entes
federativos autônomos. Sob esse prisma, os direitos constitucionais da federação autorizam aos governos locais
o estabelecimento de suas próprias políticas sociais.
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Enquanto no MS, o estado possui desde a década de 2000 uma única escola em todo o estado
responsável pelo direito à educação nas unidades penais. Apesar desse fato facilitar sua
gestão, esbarra em problemas como utilização do mesmo PPP para um estado tão diverso e
extenso.
São poucas as metas dos planos para a educação de forma geral – PNE e dos PEEs –
de ambos os estados voltadas para a educação em contexto prisional. Sob o aspecto nacional,
a Resolução 2/2010 do CNE constitui a principal normatização para a educação nos
estabelecimentos penais e induziu os estados que ainda não a realizavam a se organizarem ou
reorganizarem para ofertar a educação básica aos privados de liberdade, como foi o caso de
SP em 2010. Sob o aspecto estatal em específico, a SAP, a SEE-SP e a FUNAP se guiam pelo
2º Termo de Cooperação Técnica (2017) – apesar de nele constar, em relação a educação não
formal, apenas a responsabilidade da FUNAP na aplicação dos exames nacionais; já no MS a
SEJUSP – órgão acima da AGEPEN - e a SED-MS utilizam o Termo de Cooperação Mútua
n. 020 (2015).
A maioria dos custodiados e profissionais em contato direto com esses usuários da
política educacional (burocratas de nível de rua) desconhecem as metas ou planos nos quais se
embasam a política educacional penitenciária. Nesse aspecto, são, principalmente, os atores
que possuem função de gestão e direção intermediária (burocratas de nível médio) que têm
conhecimento sobre esse planejamento e normatizações. No MS não há uma forma clara de
monitoramento. O PEE-MS existe, mas não foi citado pelos atores como forma de planejar a
estruturação da educação. Em SP, o PEE-SP foi apontado por vários profissionais de nível
médio como principal meio pelo qual guiam as políticas da EJA no sistema prisional.
Inicialmente previa-se no trabalho verificar a forma de implementação do PEEP nos
presídios, no entanto, ele não possui força de lei.

Dessa forma praticamente todos os

profissionais entrevistados relataram não seguir o PEEP, de forma que ele constitui sobretudo
uma questão formal, devido à recomendação para que todos os estados o fizessem. Apesar
disso, foi importante sua elaboração para servir como diagnóstico da educação nos
estabelecimentos penais e como mecanismo de transparência e controle das ações
penitenciárias educacionais para a sociedade. Portanto, constata-se que os estados tendem a se
guiar por planos de implementação que são legislações impostas.
Houve um avanço no direito à assistência educacional ao condenado em pena
privativa de liberdade nos âmbitos legislativo, federal e estatal brasileiros e em acordos
internacionais, principalmente em relação a EJA. Porém, há ainda ausência de normas para as
demais modalidades da educação formal – como cursos de graduação e pós graduação EAD –
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e da educação não formal voltada aos privados de liberdade. Portanto, há um conjunto amplo
de normativas, que não necessariamente são leis, mas resoluções que possuem força de lei e
que geram um impacto decisivo para a implementação, como as do CNE. Há normas
nacionais referentes à educação nos estabelecimentos penais, no entanto, existem também
normas estaduais específicas de cada estado. Além disso, a implementação da política nos
estabelecimentos penais estaduais cabe aos respectivos estados federativos e distrito federal,
os quais são entes federativos autônomos.
Apesar da LEP ter previsto o direito à educação, incluso nesta a educação formal e não
formal, a oferta não atende à demanda dos presos na educação dos presídios pesquisados.
Além disso, apesar dos convênios firmados tanto pela AGEPEN no MS, quanto pela FUNAP
em SP nos últimos anos – de 2015 para 2017 – reduziram os cursos da educação não formal.
No IPCG até junho de 2017 pelo menos não havia tido curso da educação não formal, e desde
2016 os cursos do Sistema S diminuíram drasticamente; já na P1 de Franco da Rocha foi
verificado no ano de 2017 apenas o curso PET-FUNAP. Segundo o averiguado, parte dessa
questão se dá pelo fato da falta de recursos financeiros, uma vez que a AGEPEN não possui
verba própria destinada a esses cursos, dependendo de parcerias dos governos e instituições; e
a FUNAP possui orçamento reduzido e também depende de parcerias do governo federal,
estadual e de instituições. Aqui, cabe um questionamento a essa questão: a falta de recursos
financeiros é um fator preponderante em vários setores públicos, portanto não é uma exceção
da educação não formal; assim há outros elementos que prejudicam sua implementação.
Dentre eles, questões externas à implementação da política, mas que a afetam, como aspectos
da formulação da agenda e escassa existência de legislações e métricas de planos estaduais
que tratam da educação não formal.
Além disso, há fatores observados de forma geral para a implementação da assistência
educacional: falta de gestão, complexo ambiente no qual sujeita a várias mazelas os
indivíduos e violação de direitos humanos, infraestrutura do cárcere não pensada para ser um
local de educação, presença de grupos criminosos de comando dentro das penitenciárias,
reduzido número de agentes penitenciários de segurança e custódia bastante abaixo da
recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, superlotação e
existência de presos provisórios em penitenciárias. Isso retrata um dos grandes problemas dos
presídios brasileiros: superlotação e existência de presos provisórios em penitenciárias, como
na P1 de Franco da Rocha, que deveriam estar em CDPs ou não precisariam estar presos antes
de condenação, a não ser em casos de alta periculosidade.
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Todos esses aspectos acima descritos afetam mais a educação não formal do que a
educação básica em ambos os presídios, até pelo fato da existência de legislação da EJA
dentre outras normas que a sedimentam. Nesse sentido, há uma certa dissonância entre a
formulação de leis e políticas em favor da assistência educacional aos apenados com a
implementação dessas políticas na esfera estatal; não obstante as poucas normas destinadas a
regulamentar a educação não formal.
A esse argumento, soma-se a importância de diferentes formas de educação. A maioria
das legislações, resoluções e termos tratam da educação básica para jovens e adultos no
contexto prisional, mas são poucos os espaços destinados ao ensino profissionalizante, aos
cursos extracurriculares e livres. Desse modo, elas são tidas como políticas separadas,
enquanto deveriam ser pensadas juntas e de forma complementar. Ademais, o contexto no
qual ocorre a educação está intrínseco a ela (ONOFRE, 2009, p. 70). Em decorrência disso, há
a necessidade de uma implementação da educação individualizada, complementar e
correlacionada entre a educação formal e não formal.
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ANEXOS
ANEXO I – Organograma da SED-MS

Fonte: MATO GROSSO DO SUL, [2018?]a.
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ANEXO II – Fotos Instituto Penal de Campo Grande (IPCG) - MS
Sala de informática

Fonte: Pavão, 2015b.

Biblioteca

Fonte: Pavão, 2015b
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Corredor que dá acesso aos pavilhões

Fonte: Pavão, 2015a
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ANEXO III – Vista aérea IPCG

Fonte: Google Mapas, [201-?].
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ANEXO IV – Função dos burocratas responsáveis pela implementação da educação
formal no MS150

Escola Estadual Polo Prof.ª Regina Lúcia Anffe Nunes Betine – Coordenador


Recebimento de lista de custodiados interessados em estudar com as RGIs



Encaminhamento da lista à Escola Polo para pesquisa de alunos;



Entrega do resultado da pesquisa ao responsável pedagógico na Unidade penal



Organização com os professores e aplicação de provas de classificação



Entrega ao responsável pedagógico dos resultados das provas de classificação



Efetivação de matrícula de alunos e envio dos formulários à EEPPRLANB



Entrega de ensalamento dos alunos ao Responsável Pedagógico(unidade penal) –
antecedência de três dias



Acompanhamento dos professores e das atividades pedagógicas



Intervenção em questões relacionamento profissional entre professores



Comunicação das questões detectadas no comportamento profissional de professores e
frequência dos mesmos, à Escola Polo Regina Betine para tomada de decisões
Escola Estadual Polo Prof.ª Regina Lúcia Anffe Nunes Betine – Professor



Aplicação de provas de classificação



Desenvolvimento de conteúdos em salas de aula



Aplicação de estratégias pedagógicas para incentivo envolvimento do aluno nos
conteúdos propostos;



Controle de frequência dos alunos



Comunicar ao Responsável Pedagógico da unidade penal, as faltas frequentes de alunos
às aulas (professor pode verificar com aluno motivo das ausências)



Solicitar ao Responsável Pedagógico, com dois dias de antecedência, autorização para
entrada de equipamentos eletrônicos e multimídia para uso dos professores



Conversar com alunos sobre motivo de falta às aulas
AGEPEN – Diretoria de Assistência Penitenciária - Divisão de Assistência
Educacional

150

Fonte: slide institucional da AGEPEN-MS, coordenadoria de educação prisional (MATO GROSSO DO SUL,
2017d).
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Atribuições do Responsável Pedagógico


Encaminhamento ao setor disciplinar de alunos interessados em estudar



Providência para aquisição de documentação necessária à matrícula do interessado aos
estudos



Envio de Pesquisa com documentação à Escola Polo



Recebimento de lista de resultados da pesquisa



Acompanhamento de lista de espera



Suporte e providência de local, na unidade penal, para a aplicação de provas de
classificação



Intermediação na liberação de alunos para a referida prova



Acompanhamento de inserção dos novos alunos em sala de aula



Acompanhamento de frequência de alunos



Diálogo com o aluno – identificação de motivo de faltas;



Diálogo com aluno – esclarecimento da importância do estudo para a remição de pena e
para suporte na vida social;



Enfocar os benefícios de remição de pena na conclusão do ensino fundamental e médio
(acréscimo de 1/3 da remição referente a carga horária);



Recebimento e distribuição de material didático, uniformes e merendas;



Solicitação de Remição de estudo à EEPPRLANB;



Comunicar à EEPPRALANB transferências de alunos, saídas de alvarás, progressão de
benefícios e outros



Comunicar ao Diretor da Unidade Penal:



Observação de condutas adversas às normas da Unidade penal (alunos, coordenadores e
professores)



Problemas quanto à liberação dos alunos



Providências para execução de festividades da Escola previstas ou não em calendário
educacional anual



Solicitar autorização via CI de entrada de equipamentos eletrônicos e multimídia para
uso dos professores
Papel dos diretores de Unidades Penais – AGEPEN/MS



Apoiar as atividades educacionais sensibilizando a equipe para contribuir no
funcionamento eficaz;
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Dar suporte à liberação dos alunos e acompanhar o fluxo em sala de aula;



Retirada de merenda, material didático e uniformes na Escola Polo Regina Betine



Recebimento de remição pelo estudo e encaminhamento ao setor jurídico para inserção
no Esaj e inserção de cópia no prontuário do preso;



Comunicar à Divisão de Assistência Educacional por escrito:



Problema de servidores da Educação quanto à infração às regras de segurança da
unidade penal;



Problemas Interinstitucionais – desentendimentos entre equipes educacionais:
Comunicar à DAP e Divisão de Educação por escrito para providências;



Problemas de ordem administrativa entre as instituições (documentações,
procedimentos organizacionais, ausência de documentação a ser emitida pela Escola e
outros).
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ANEXO V – Organograma SEE-SP

Fonte das imagens: SÃO PAULO, 2017b.
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ANEXO VI – Fotos Penitenciária I “Mário Moura Albuquerque” de Franco da Rocha SP (P1 de Franco da Rocha)
Entrada para a penitenciária

Fonte: KÁ ENTRE NÓS, 2011.

Solários

Fonte: CATANDUVA WEB, 2016.
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ANEXO VII – Vista aérea P1 de Franco da Rocha

Fonte: Google Mapas, [201-?].
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ANEXO VIII – Novo Termo de Cooperação Técnica SEE-SAP 2017-2020
Novo Termo de Cooperação Técnica SEE-SAP 2017-2020 – 2º Termo de Cooperação Técnica em
atual vigência. Orientações Gerais, São Paulo-SP (NOVO TERMO, 2017)

Cláusula Primeira – Do objeto
O presente Termo de Cooperação tem por objeto o detalhamento das responsabilidades
institucionais na oferta de Educação Básica, na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA), pela Secretaria da Educação (SEE) com apoio da Secretaria da Administração
Penitenciária (SAP) e da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP), para jovens
e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais e unidades
psiquiátricas do Estado de São Paulo151.
Cláusula II: Inciso I – Responsabilidades da SEE-SP
Por meio de suas diretorias de ensino e unidades escolares, oferecer escolarização de Ensino
Fundamental e Médio, modalidade EJA, em classes escolares, utilizando metodologia que
atenda às características do público em situação de privação de liberdade e à estrutura
organizacional dos estabelecimentos que integram o sistema prisional paulista, articulando-se
com estes152;
Por meio de seus órgãos centrais, realizar articulações necessárias e expedir orientações sobre
esta oferta, a partir das atribuições legais de cada Coordenadoria da SEE153.
São ações de responsabilidade da SEE-SP:
a) Analisar e autorizar as demandas de abertura de classes escolares em estabelecimentos
penais e unidades psiquiátricas, vinculadas a escolas estaduais, por meio das diretorias
de ensino154;
b) Realizar os procedimentos necessários para a disponibilização dos recursos humanos
necessários ao exercício da docência nas classes escolares em funcionamento nos
estabelecimentos penais e unidades psiquiátricas, com chamamento de docente e
atribuição de aulas de acordo com a demanda apresentada, por meio das diretorias de

151

Uma pequena diferença em relação ao tema anterior é sobre o que se considera unidades prisionais:
estabelecimentos penais E unidades psiquiátricas – hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico localizados
em Taubaté e Franco da Rocha (NOVO TERMO, 2017).
152
Lembrando da articulação entre unidades e escolas também (NOVO TERMO, 2017).
153
Na SEE-SP há 6 coordenadorias, incluindo a Escola de Formação de professores, com diferentes atribuições
(NOVO TERMO, 2017).
A CGEEB que é onde o Núcleo de Inclusão Educacional se localiza, tem uma atribuição ligada à área
pedagógica, ligada aos materiais didático pedagógicos que no caso são os materiais da EJA Mundo do
Trabalho, orientações de vídeo conferência, documentos orientadores, então a parte pedagógica está ligada à
essa coordenadoria. As demais coordenadorias também estão descritas no termo (NOVO TERMO, 2017).
154
Seguindo o fluxo: recebe a demanda por meio das unidades prisionais e autoriza-se a abertura da classe com
base na legislação de espaço físico, de número de alunos por classe, e assim por diante (NOVO TERMO,
2017).
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ensino e das unidades escolares, seguindo as orientações da Coordenadoria de Gestão
de Recursos Humanos (CGRH) da SEE155;
c) Orientar, pedagogicamente, e disponibilizar os materiais didático-pedagógicos para o
atendimento escolar, com base nos materiais e Currículo da rede estadual de ensino,
por meio das diretorias de ensino e da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica
(CGEB) da SEE156;
d) Oferecer os materiais escolares de consumo aos alunos, necessários ao
desenvolvimento das atividades escolares (kit escolar), por meio da Coordenadoria de
Infraestrutura e Serviços Escolares (CISE) da SEE157;
e) Realizar o acompanhamento pedagógico e avaliação do desempenho escolar, por meio
das unidades escolares e diretorias de ensino; [- coordenação pedagógica sobretudo]
f) Realizar a guarda de prontuários dos alunos e efetuar a expedição de documentação e
certificação, por meio das unidades escolares;
g) Inserir na Proposta Pedagógica o atendimento escolar a jovens e adultos em situação
de privação de liberdade, por meio das unidades escolares158;
h) Realizar o acompanhamento, análise e avaliação dos registros de desenvolvimento das
atividades de ensino-aprendizagem e da vida escolar dos alunos, efetuados nos
respectivos instrumentos estabelecidos para esse fim, por meio das unidades escolares
e diretorias de ensino159;
i) Propor e realizar ações de formação continuada aos profissionais da Educação
envolvidos nessa oferta, por meio de ações formativas locais, nas unidades escolares –
por meio das ATPCs, das diretorias de ensino160 e da Escola de Formação e
Aperfeiçoamento de Professores (EFAP), bem como por meio de orientações técnicas
e pedagógicas realizadas pelas áreas da CGEB161;

155

Por exemplo, de atribuição de aula, de abertura de credenciamento, chamamento de professores com contrato
aberto, e assim por diante – nesse caso estamos falando especificamente na Coordenadoria de Gestão de
Recursos Humanos e das equipes de Recursos Humanos das diretorias de ensino (NOVO TERMO, 2017).
156
Responsabilidade já mencionada que é sempre buscada em parceria com as equipes de EJA da SEE-SP para
garantir a distribuição do material didático para ser usado com referência pelos professores e garantir também
nas OTs (organizações técnico-pedagógicas) (NOVO TERMO, 2017).
157
Avanço do último ano para cá em relação aos kits escolares (NOVO TERMO, 2017).
158
Proposta pedagógica ou Projeto Político Pedagógico. – Entende que há a necessidade de fazer um
acompanhamento sobre isso e a SEE-SP pretende fazer por meio da CGEB para verificar se realmente as
escolas tem debatido este tema, não apenas transpondo o modelo da EJA, mas verificando as peculiaridades
existentes em cada tipo de UP (NOVO TERMO, 2017).
159
Essa atribuição tem relação com o acompanhamento pedagógico e com o cuidado com a vida escolar desses
alunos por meio das unidades escolares, coordenadores pedagógicos e equipes de vida escolar (NOVO
TERMO, 2017).
160
Por meio das reuniões informativas, encontros, orientações técnicas (NOVO TERMO, 2017).
161
Em relação à educação continuada, a SEE está finalizando um curso que foi elaborado pela equipe da CGEB
com apoio dos servidores da SAP, esse curso será ofertado para todos os educadores da rede estadual, não
apenas professores, sobre especificamente EJA no sistema prisional. Provavelmente até o final de 2017 esse
curso já estará implantado (NOVO TERMO, 2017).
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j) Disponibilizar senhas de acesso ao GDAE e promover orientação e suporte técnico,
sempre que necessário, aos funcionários dos estabelecimentos penais e unidades
psiquiátricas162, sobre os registros e coletas de classes nos sistemas informatizados da
SEE, por meio das diretorias de ensino e unidades escolares vinculadoras, em cada
região, e com base nas normas e orientações expedidas pela Coordenadoria de
Informação, Monitoramento e Avaliação Educacional (CIMA) da SEE;
k) Manter articulação local e regional, a fim de garantir a oferta de escolarização, entre as
escolas vinculadoras e as diretorias de ensino, e os estabelecimentos penais e unidades
psiquiátricas do Estado, e com o órgão central da SAP163;
l) Realizar o fornecimento e a manutenção do mobiliário escolar utilizado nas classes
escolares vinculadas a escolas estaduais, por meio da CISE164;
m) Fornecer, sempre que possível e de acordo com a disponibilidade, equipamentos
audiovisuais e materiais pedagógicos paradidáticos para as classes escolares
vinculadas, contribuindo para o acervo literário165;
n) Elaborar, revisar e publicar, sempre que necessário, normativas conjuntas com a
SAP166.

Cláusula Segunda Inciso II – Responsabilidades da Secretaria da Administração
Penitenciária
Apoiar a Secretaria da Educação na oferta de escolarização nos estabelecimentos penais e
unidades psiquiátricas, por meio das seguintes ações:
a. Promover a melhoria e adequação da infraestrutura física necessária à
execução das atividades em classes escolares nos estabelecimentos penais e
unidades psiquiátricas do Estado, primando pelo direito à Educação Básica e
observando a legislação educacional vigente167;
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Este é um tema que também aparecerá nas atribuições da SAP, que é a possibilidade de se contar com esse
apoio no suporte de acesso às informações do sistema da rede estadual de ensino (NOVO TERMO, 2017).
163
Inclusive recentemente, em 2017, foi divulgada uma lista com uma correspondência de responsáveis, com
contato, telefone, email, de todas as escolas vinculantes, DEs, para que cada vez mais possamos manter essa
articulação (NOVO TERMO, 2017).
164
Coordenadoria de Infraestrutura. Com relação ao mobiliário escolar, houve um pequeno avanço de 2016 para
2017 - importância de fornecer e manter o mobiliário escolar. Esse ano, em articulação com a CISE, a SEE
acredita que esse mobiliário será fornecido de maneira adequada (NOVO TERMO, 2017).
165
Sabemos que são materiais que não estão disponíveis para toda a rede, mas sempre que possível ter (NOVO
TERMO, 2017).
166
Responsabilidade conjunta entre SEE, SAP e FUNAP. Houve uma atualização da resolução conjunta que era
vigente até 2016, e a partir de dez de 2016 tem a Resolução n. 2 SEE-SAP que sofre essa atualização (NOVO
TERMO, 2017). O termo é um complemento à Resolução vigente, ele é um instrumento de gestão para essa
oferta de EJA (NOVO TERMO, 2017).
167
É obrigação do Estado – art. 18-A da LEP, promover o ensino básico, ciclo I, ciclo II e ciclo médio (NOVO
TERMO)
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b. Viabilizar a estrutura organizacional e de segurança necessária à atividade
docente e pedagógica nas classes escolares168;
c. Subsidiar a unidade escolar vinculadora:
‐ nos registros escolares em sistema informatizado da SEE, em articulação com
a unidade escolar169;
‐ fornecendo dados dos alunos, para fins de vida escolar e coleta de classes; ‐
Realizando a divulgação permanente da oferta de escolarização às pessoas que
se encontram em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos
penais e unidades psiquiátricas do Estado170;
d. Realizar levantamentos e disponibilizar informações necessárias para definir e
atender a demandas e perfis para o direcionamento de ações de oferta de
escolarização pelos órgãos da SEE171;
e. Informar a unidade escolar e a diretoria de ensino sobre a impossibilidade de
realização de atividades escolares, quando for o caso, por qualquer motivo que
impeça seu desenvolvimento nos estabelecimentos penais e unidades
psiquiátricas, para garantia de adequações no calendário escolar172;
f. Propor e realizar programas de capacitação específica destinados aos
servidores da Pasta, em articulação com a Escola de Administração
Penitenciária (EAP), Funap e SEE173;
g. Prover o suporte técnico para funcionamento das classes escolares, inclusive os
registros no Sistema de Cadastro de Alunos da SEE (GDAE) [Gestão
Dinâmica de Administração Escolar], por meio das Diretorias do Centro de
168

Visa assegurar a entrada daquele profissional docente que vai até a UP, bem como garantir as atividades que
lá ocorrem (NOVO TERMO, 2017).
169
Há diferenças em algumas regiões em que as unidades prisionais às vezes acabam fazendo esse registro no
GDAI (NOVO TERMO, 2017).
170
A matrícula é feita a qualquer tempo para garantir que o preso tenha esse acesso em qualquer data do período
letivo (NOVO TERMO, 2017).
171
A SAP tem que fazer por via das diretorias de trabalho e educação nas unidades que tem as penitenciárias e
centro de progressões, nas unidades que não tem essa área definida, hoje o termo também já define que nos
CRs fica a cargo de diretor do núcleo administrativo; e nos Centro de Detenções Provisórias fica a cargo do
supervisor 2. É importante essa triagem do preso para a gente ter uma noção de que grau de escolaridade se
encontra para que seja feito esse acompanhamento. Para que depois seja passado esse levantamento para SEE
(NOVO TERMO, 2017).
172
Quando houver qualquer acontecimento diferente que fuja à rotina, é importante essa informação para que a
SEE possa adequar o calendário escolar. Muitas vezes em unidades prisionais não é possível aviso com
antecedência, mas sempre que possível, fazer essa comunicação prévia à SEE para que ela possa adequar ao
calendário escolar. A procedimentos relativos à segurança da unidade que faz com que isso nem sempre seja
possível, mas quando for, comunicar anteriormente à SEE para que possa adequar ao calendário escolar e não
seja prejudicado (NOVO TERMO, 2017).
173
Hoje em reuniões do grupo – SAP, FUNAP e SEE – já vemos fazendo planejamento para que seja feito um
trabalho voltado ao servidor da SEE, SAP, FUNAP para facilitar essa integração e o acesso ao preso à
educação. Hoje é importante a educação ao preso, não apenas por ser objeto de lei, mas para que a gente possa
realmente cumprir nosso papel à finco e desenvolver nossas atribuições da melhor maneira possível (NOVO
TERMO, 2017).
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Trabalho e Educação (DCTE) dos estabelecimentos penais 174, pelas Diretorias
dos Núcleos Administrativos dos Centros de Ressocialização175 ou pelos
supervisores técnicos II dos Centros de Detenção Provisória, observando as
orientações e normas da SEE, suas diretorias de ensino e escolas176;
h. Manter articulação local e regional, a fim de garantir a oferta de escolarização,
com as escolas vinculadoras e as diretorias de ensino, e com as Coordenadorias
do órgão central da SEE, considerando as atribuições, estrutura e
funcionamento descentralizado definido no Decreto Estadual 57.141/2011;
i. Regulamentar a entrada de materiais escolares (kit escolar), distribuídos pela
SEE, para utilização pelos alunos nos estabelecimentos penais e unidades
psiquiátricas, especificando os itens, de acordo com os padrões de segurança
da SAP177;
j. Elaborar, revisar e publicar, sempre que necessário, normativas conjuntas com
a SEE178.
Cláusula Segunda Inciso III – Responsabilidade da SAP por meio da
Fundação Dr. Manoel Pedro Pimentel – Funap
a. Coordenar e dar suporte na realização dos exames públicos de certificação
das pessoas em situação de privação de liberdade custodiadas nos
estabelecimentos prisionais e unidades psiquiátricas;
b. Manter um monitor preso em cada sala de leitura.

174

Algumas unidades não tem a diretoria específica, então nas unidades que não possuem essa diretoria
específica, aquele setor que é responsável pelas ações escolares dentro da UP (NOVO TERMO, 2017).
175
Ficam a cargo do CR, pois não tem essa diretoria (NOVO TERMO, 2017).
176
Esse termo definiu qual é a diretoria responsável pelas ações de escolaridade, nas unidade que tem e nas que
não possuem os DCTEs (NOVO TERMO, 2017).
177
Todo e qualquer material que adentra dentro do sistema prisional requer todo o cuidado devido às nuances
que ocorrem lá dentro. O kit escolar sempre que a SEE disponibiliza, é feito todo um planejamento, um
cuidado com esse kit, para que não agrida a integridade física de ninguém. Então os kits são pensados junto
com as normas de segurança para que não ocorra problemas com relação à segurança, tanto com os docentes
quanto com os sentenciados que lá cumprem suas reprimendas (NOVO TERMO, 2017).
178
Saiu a Resolução I, agora em dezembro a Resolução n. 2, são experiências que criam com base nas
legislações, normativas para facilitar as condições para que consigamos cada vez mais garantir a EJA dentro
das unidades prisionais (NOVO TERMO, 2017).
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ANEXO IX – Roteiro de entrevistas para profissionais do IPCG, EEPPRLANB, P1 de
Franco da Rocha e Escola Estadual Domingos Cambiaghi
Roteiro de Entrevista Semi estruturada para diretores, coordenadores, agentes
penitenciários, oficiais, professores, coordenadores pedagógicos, dentre outros
profissionais entrevistados das seguintes instituições: IPCG, EEPPRLANB, P1 de
Franco da Rocha e Escola Estadual Domingos Cambiaghi.
Objetivo: compreender política e estruturalmente a forma da implementação da assistência
educacional no presídio em questão.
Item I – Conhecer o entrevistado - Perguntas básicas
I.I.Nome, data de nascimento, cidade, estado civil, profissão, tempo de trabalho no presídio
em questão, tempo de trabalho no tema, nível de escolaridade.
Item II – Identificar a forma de implementação da assistência educacional
II.I.Verificar os responsáveis pela implementação da educação no presídio em questão, o
papel de cada trabalhador e a estrutura corporativa.
II.II.Verificar se houve mudanças na diretoria, nos profissionais e nos cursos da educação
formal e não formal a fim de averiguar se há questões históricas que influenciaram a forma de
implementação dos anos de 2015, 2016 e 2017.
II.III.Verificar o cotidiano dos custodiados para terem a educação formal e/ou não formal
para saber se há fatores como refeições, banho de sol, questões de segurança que influenciam
na qualidade da aula/ aprendizado/ tempo de duração das aulas.
II.III.I. Sob que condições os internos têm aula/ espaço físico/ material didático/
quantidade de professores/ uso de recursos tecnológicos
II.IV.Verificar como é realizada praticamente a tramitação entre a formulação e
implementação das políticas públicas de educação nessa penitenciária.
II.V.Verificar diferenciação da implementação da educação formal e não formal.
II.VI.Verificar se realizam algum monitoramento frequente que assegure o cumprimento da
assistência educacional, como o PEEP e/ou o PEE.
II.VI.I. Verificar se monitoram de alguma forma o índice de reincidência dos
custodiados alunos.
II.VII.Verificar de que forma a previsão da assistência educacional do PEEP de 2015 – 2016
e PEE foi cumprida no estudo de caso em questão.
II.VIII.Verificar a forma de condução da instrução escolar e formação profissional.
II.IX.Verificar influência de cada um dos atores prisionais (por exemplo: diretoria carcerária,
agentes penitenciários, técnicos, professores e custodiados) para a implementação da
assistência educacional a fim de averiguar o grau de discricionariedade que possuem para
compreender a influência do burocrata de nível de rua e médio na implementação.
II.IX.I. Os internos ou algum desses burocratas se envolvem para que ela ocorra/ são
realizadas reivindicações. / Caso necessitem melhorias na educação, quem costuma
demandar e para quem.
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II.X.Verificar se o PEEP/ o PEE/ ou alguma outra planificação serve como guia para a
implementação e/ou se possuem métricas mais específicas para concretização, uma vez que as
metas dos PEEP dos dois Estados não são específicas.
II.XI.Verificar se há influência dos demais órgãos da execução penal ou de instituições na
assistência educacional do presídio em questão para averiguar se esses órgãos/ instituições
dão algum apoio durante o processo de implementação.
Item III – Aprofundar nos motivos da efetiva/ não efetiva implementação
III.I.Verificar se há relação dos cursos profissionalizantes com a realidade do encarcerado.
III.II.Verificar como a política de assistência educacional é vista pelos profissionais – qual é
o papel para eles dessa educação.
Item IV – Identificar falhas da implementação de assistência educacional
IV.I.Verificar os fatores que facilitaram e os que prejudicaram a implementação da
assistência educacional.
Item V - Pergunta específica para professores
V.I. Verificar dilemas para realizar uma educação de jovens e adultos no contexto prisional.
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ANEXO X – Roteiro de entrevistas para Custodiados do IPCG e da P1 de Franco da
Rocha
Roteiro de Entrevista Semi estruturada para entrevistados: Custodiados
Objetivo: compreender política e estruturalmente a forma da implementação da assistência
educacional no presídio em questão.
Item I – Conhecer o entrevistado - Perguntas básicas
I.I. Nome, data de nascimento, cidade, estado civil, profissão, tempo custodiado no presídio
em questão, tempo cursando educação formal e/ou não formal, nível de escolaridade.
Item II – Identificar a forma de implementação da assistência educacional
II.I.Verificar se possuem conhecimento dos responsáveis pela implementação da educação no
presídio em questão, o papel de cada trabalhador e a estrutura corporativa.
II.II.Verificar se houve mudanças na diretoria, nos profissionais e nos cursos da educação
formal e não formal a fim de averiguar se há questões históricas que influenciaram a forma de
implementação dos anos de 2015, 2016 e 2017.
II.III.Verificar o cotidiano dos custodiados para terem a educação formal e/ou não formal
para saber se há fatores como refeições, banho de sol, questões de segurança que influenciam
na qualidade da aula/ aprendizado/ tempo de duração das aulas.
II.III.I. Sob que condições os internos têm aula/ espaço físico/ material didático/
quantidade de professores/ uso de recursos tecnológicos
II.IV.Verificar como é realizada praticamente a tramitação entre a formulação e
implementação das políticas públicas de educação nessa penitenciária.
II.V.Verificar diferenciação da implementação da educação formal e não formal.
II.VI.Verificar se possuem conhecimento da realização de algum monitoramento frequente
que assegure o cumprimento da assistência educacional, como o PEEP e/ou o PEE.
II.VI.I. Verificar se monitoram de alguma forma o índice de reincidência dos
custodiados alunos.
II.VII.Verificar de que forma a previsão da assistência educacional do PEEP 2015 – 2016 e
PEE foi cumprida no estudo de caso em questão.
II.VIII.Verificar a forma de condução da instrução escolar e formação profissional.
II.IX.Verificar influência de cada um dos atores prisionais (por exemplo: diretoria carcerária,
agentes penitenciários, técnicos, professores e custodiados) para a implementação da
assistência educacional a fim de averiguar o grau de discricionariedade que possuem para
compreender a influência do burocrata de nível de rua e médio na implementação.
II.IX.I. Os internos ou os profissionais do presídio se envolvem para que ela ocorra/
são realizadas reivindicações. / Caso necessitem melhorias na educação, quem
costuma demandar e para quem.
II.X.Verificar se possuem conhecimento sobre o PEEP/ o PEE/ou alguma outra planificação;
se serve como guia para a implementação e/ou se possuem métricas mais específicas para
concretização, uma vez que as metas dos PEEP dos dois Estados não são específicas.
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II.XI.Verificar se há influência dos demais órgãos da execução penal ou de instituições na
assistência educacional do presídio em questão para averiguar se esses órgãos/ instituições
dão algum apoio durante o processo de implementação.
Item III – Aprofundar nos motivos da efetiva/ não efetiva implementação
III.I.Verificar se há relação dos cursos profissionalizantes com a realidade do encarcerado.
III.II.Verificar como a política de assistência educacional é vista pelos custodiados – qual é o
papel para eles dessa educação.
Item IV – Identificar falhas da implementação de assistência educacional
IV.I.Verificar os fatores que facilitaram e os que prejudicaram a implementação da
assistência educacional.
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ANEXO XI – Roteiro de entrevistas para profissionais da SED-MS, AGEPEN-MS, SEESP e SAP-SP
Roteiro de Entrevista Semi estruturada para entrevistados responsáveis pela assistência
educacional nos estabelecimentos penais dos seguintes órgãos: SED-MS, AGEPEN-MS,
SEE-SP e SAP-SP.
Objetivo: compreender política e estruturalmente a forma da implementação da assistência
educacional no presídio em questão.
Item I – Conhecer o entrevistado - Perguntas básicas
I.I.Nome, data de nascimento, cidade, estado civil, profissão, tempo de trabalho no presídio
em questão, tempo de trabalho no tema, nível de escolaridade.
Item II – Identificar a forma de implementação da assistência educacional
II.I.Verificar os responsáveis pela implementação da educação na SED-MS/ AGEPEN/
SEJUSP/ SAP-SP/ SEE-SP e como tal política é direcionada às unidades penais, e ao presídio
em questão.
II.II.Verificar se houve mudanças na diretoria, nos profissionais e nos cursos da educação
formal e não formal a fim de averiguar se há questões históricas que influenciaram a forma de
implementação dos anos de 2015, 2016 e 2017.
II.III.Verificar o cotidiano dos custodiados para terem a educação formal e/ou não formal
para saber se há fatores como refeições, banho de sol, questões de segurança que influenciam
na qualidade da aula/ aprendizado/ tempo de duração das aulas.
II.III.I. Sob que condições os internos têm aula/ espaço físico/ material didático/
quantidade de professores/ uso de recursos tecnológicos
II.IV.Verificar como é realizada praticamente a tramitação entre a formulação e
implementação das políticas públicas de educação nessa penitenciária. SEE-SP/ SED-MS:
Qual é o apoio que possuem dentro dos presídios para implementação da educação
formal?Qual é a relação com a SAP-SP/ AGEPEN e com a SEJUSP ? SAP-SP/
AGEPEN/SEJUSP: SEE-SP/ SED-MS atende ao solicitado? Como se dá essa relação/
trâmite?
II.V.Verificar diferenciação da implementação da educação formal e não formal. Como são
realizadas as parcerias da educação não formal e da educação formal (escopo da SEE-SP/
SED-MS)? Verificam por presídio? É diferenciado de acordo com a realidade de cada
presídio? Como isso é feito no presídio em questão
II.VI.Verificar se realizam algum monitoramento frequente que assegure o cumprimento da
assistência educacional, como o PEEP e/ou o PEE.
II.VI.I. Verificar se monitoram de alguma forma o índice de reincidência dos
custodiados alunos.
II.VII.Verificar de que forma a previsão da assistência educacional do PEEP de 2015 – 2016
e PEE foi cumprida no estudo de caso em questão. Verificar se possuem alguma maneira para
analisar a educação.
II.VIII.Verificar a forma de condução da instrução escolar e formação profissional.
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II.IX.Verificar influência de cada um dos atores prisionais (por exemplo: diretoria carcerária,
agentes penitenciários, técnicos, professores e custodiados) e dos atores responsáveis da SAPSP e SEE-SP/ SED-MS, AGEPEN e SEJUSP para a implementação da assistência
educacional a fim de averiguar o grau de discricionariedade que possuem para compreender a
influência do burocrata de nível de rua e médio na implementação.
II.IX.I. Os internos ou algum desses burocratas se envolvem para que ela ocorra/ são
realizadas reivindicações. / Caso necessitem melhorias na educação, quem costuma
demandar e para quem.
II.X.Verificar se o PEEP/ o PEE/ ou alguma outra planificação serve como guia para a
implementação e/ou se possuem métricas mais específicas para concretização, uma vez que as
metas dos PEEPs dos dois Estados, por exemplo, não são específicas.
II.XI.Verificar se há influência dos demais órgãos da execução penal ou de instituições na
assistência educacional do presídio em questão para averiguar se esses órgãos/ instituições
dão algum apoio durante o processo de implementação.
Item III – Aprofundar nos motivos da efetiva/ não efetiva implementação
III.I.Verificar se há relação dos cursos profissionalizantes com a realidade do encarcerado.
III.II.Verificar como a política de assistência educacional é vista pelos profissionais – qual é
o papel para eles dessa educação.
Item IV – Identificar falhas da implementação de assistência educacional
IV.I.Verificar os fatores que facilitaram e os que prejudicaram a implementação da
assistência educacional.
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ANEXO XII – Linha do tempo sobre histórico internacional e nacional da educação nos
estabelecimentos penais

1824 CF: acesso
gratuito ao ensino
primário aos
cidadãos. Porém
nem todos eram
cidadãos.

1948 DUDH:
caráter universal
educação.

1984 LEP:
assist.
educacional ao
preso. Porém
regulamentada
em 2009/2010.

1988 CF:
educação e
trabalho direitos
sociais e dever do
Estado garantir
educ. básica
inclusive aos que
não tiveram na
idade apropriada.

2001 PNE 20012011: obriga
estados a
realizarem o PEE.

1997
CONFINTEA
V: reclusos
como público
EJA.

1996 LDB:
educação regular
e EJA.

1990 Res.
1990/20;/24;45/12
2;45/122:
educação aos
privados de
liberdade.

2007 PDE: ações
para melhoria
principalmente
da educ. básica.

2010 Res. 2:
diretrizes para
EJA aos privados
de liberdade.
Incumbe às SEEs
e órgãos da adm.
Penitenciária.

2011 PEESP:
contemplou
educ. básica,
tecnológica e
profissional e
educ. superior
Incentiva estados
a realizarem o
PEEP.

2011 LEP,
inclusão da
remição pelo
estudo.

2014 Novo PNE:
exige elaboração
do PEE.

2013
Recomendação
do CNJ sobre
remição pela
leitura.

