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PREFÁCIO
Nossa gestão em Pernambuco sempre colocou a educação como
prioridade absoluta de governo. Valorizamos e estimulamos o
aprendizado em todos os níveis, da educação básica ao ensino superior,
contando com a colaboração de professores, diretores, funcionários e,
principalmente, dos estudantes da rede pública, que têm feito história
na educação do nosso Estado. Aqui, perseguimos o sonho de alfabetizar
todas as pernambucanas e pernambucanos, sejam crianças, jovens ou
adultos, oferecendo uma educação verdadeiramente de qualidade.
Buscando consolidar esse sonho, desenvolvemos e
implementamos diversos programas específicos, que elevaram
Pernambuco ao topo do cenário nacional da educação. Dispomos da
maior rede de ensino médio em tempo integral do País – entre escolas
de referência e escolas técnicas – atendendo aproximadamente 200 mil
estudantes. De acordo com o Inep, Pernambuco tem registrado a menor
taxa de abandono escolar do Brasil no ensino médio e nos anos finais
do ensino fundamental. Nosso empenho nos permitiu ainda alcançar a
nota 4,5 no Ideb, superando novamente a meta de 4,3 estabelecida pelo
MEC e nos mantendo em crescimento contínuo desde 2007. São dados
que reafirmam a posição do Estado como o mais avançado na educação
ao longo dos anos no País.
Por tudo isso, é uma honra e uma imensa satisfação prefaciar
este livro do Prof. Dr. Armando Dantas, que ao longo de sua carreira
pedagógica tem mergulhado a fundo no universo da educação em
Pernambuco, pesquisando uma área ainda pouco explorada e que
representa um enorme desafio para todos nós, gestores e educadores: a
educação em prisões do Estado. Na sua pesquisa, ele identifica a
evolução das políticas educacionais nos espaços prisionais em
Pernambuco, analisa conquistas e avanços, sem deixar de apontar
dificuldades e obstáculos a serem superados.
Não é de hoje a preocupação do Prof. Dr. Armando Dantas com
o tema. Não apenas como pesquisador, mas também como professor,
servidor do nosso Estado desde 2010, além da vasta experiência como
coordenador de projetos esportivos e pedagógicos na área. São quase
20 anos de imersão e dedicação na educação em prisões de
Pernambuco, onde ocupou também cargos de gestão na área
- 15 -

educacional e desenvolveu novos projetos, enquanto aprofundava ainda
mais seus estudos acadêmicos em nível de mestrado e doutorado.
Porém, profissional inquieto e dedicado que é, já deu início ao pósdoutorado no exterior, abordando a mesma área de estudos com o
objetivo de contribuir ainda mais com a educação em prisões, em
Pernambuco, e no Brasil.
A presente obra nos revela um Pernambuco novamente
referência na educação, a partir de ações iniciadas ainda na gestão do
saudoso governador Eduardo Campos, que tiveram prosseguimento e
avanços na nossa administração. É um trabalho bonito o que vem sendo
feito nas prisões, embora reconheçamos as enormes dificuldades e
desafios que temos ainda pela frente nessa caminhada. Sobretudo
quando consideramos a extrema responsabilidade do Estado para com
a ressocialização dos cumpridores de pena e, mais ainda, com a sua
reinserção na sociedade e recolocação em um mercado de trabalho cada
vez mais competitivo.
Como bem ressalta Armando Dantas, Pernambuco registra a
terceira maior oferta de educação nas prisões do País, atendendo cerca
de 33% do total de apenados e despertando um interesse crescente por
engajamento, tanto na educação básica como profissionalizante.
Destaque-se ainda a parceria, inédita no Brasil, entre a Secretaria
Estadual de Educação e Esportes e a Secretaria Executiva de
Ressocialização, que nos permitiu constituir uma igualmente inédita
Comissão de Educação nas Prisões, exatamente com a missão de
aprofundar o trabalho de aprendizado e ampliar a oferta de vagas e
oportunidades.
Evidente que Pernambuco, assim como os demais Estados
brasileiros, enfrentou e enfrenta tempos difíceis, de crise econômica,
política e sanitária na esfera nacional. Mas não baixamos a guarda
diante de desafios importantes como a valorização dos nossos docentes,
inclusive daqueles que optam pelo trabalho nas prisões, assim como a
preparação de gestores e agentes penitenciários, atores importantes de
apoio no processo educacional. Também estamos nos empenhando em
melhorar efetivamente as estruturas física e pedagógica nas prisões,
procurando assegurar mais condições de aprendizado e níveis cada vez
mais elevados de escolarização.
Todo esse empenho inserido da nossa agenda da educação foi
percebido e analisado com muita lucidez pelo Prof. Dr. Armando
Dantas na sua pesquisa, que nos presta um serviço importante também
- 16 -

ao apresentar uma visão crítica, não se limitando a ressaltar os avanços,
mas também lacunas e dificuldades a serem enfrentadas e corrigidas.
Sabemos da importância das políticas educacionais e assistenciais
voltadas não apenas para o letramento das pessoas, mas também como
instrumento de estímulo à socialização. Pensando nisso, no começo do
nosso segundo mandato criamos uma nova secretaria estadual,
direcionada à execução de políticas públicas de prevenção à violência e
às drogas, com um olhar específico de educar para prevenir, evitar
reincidências e consolidar a cidadania.
A pesquisa ressalta, mais uma vez, um dado absolutamente
preocupante: a população carcerária no Brasil triplicou nas últimas duas
décadas, impulsionada por sucessivas dificuldades econômicas,
políticas e desequilíbrios sociais. Os governantes precisam dar mais
atenção a esses números e ao impacto que representam sobre um
sistema carcerário superlotado, que termina por promover violações aos
direitos da pessoa humana, sobretudo entre as pessoas em privação de
liberdade mais pobres e de baixa escolaridade.
A melhor fórmula para combater essas violações e a sensação
de abandono nas prisões é ofertar educação, que leva às noções de
igualdade e dignidade. O aprendizado é ferramenta eficaz no processo
de ressocialização, capaz de transformar o atual modelo prisional –
claramente ultrapassado, opressor e discriminatório – em algo novo,
que de fato recupere as pessoas e lhes restitua a cidadania e a vida em
comunidade.
Nosso esforço, porém, precisa ser sempre redobrado, porque
temos enfrentado uma total desatenção do atual governo federal diante
dessa questão tão delicada e importante. No período entre 2010 e 2016,
uma parceria firmada entre o Ministério da Educação e o Departamento
Penitenciário Nacional ampliou o debate e as ações nesse campo,
oferecendo um suporte importante aos Planos Estaduais de Educação
em Prisões. Lamentavelmente, essa parceria foi descontinuada na
gestão dos dois últimos presidentes da República e, desde então, não
temos visto mais nenhuma proposta de política pública dirigida à
educação prisional por parte do governo federal.
Por fim, gostaria de destacar que este livro do Prof. Dr.
Armando Dantas oferece um importante testemunho científico sobre o
empenho da atual gestão em buscar o aprimoramento da educação,
dentro e fora das prisões. Consideramos esta obra uma matriz de
referência do direito à educação, em especial, no âmbito das políticas
- 17 -

educacionais. Para nós, trata-se de um tema absolutamente prioritário e
extremamente sensível, do qual derivam as demais questões
relacionadas à cidadania e aos direitos da pessoa humana.
Seguimos firmes, procurando aperfeiçoar métodos, garantir a
especialização de profissionais, criar e estruturar ambientes de
aprendizado e, acima de tudo, incentivar em cada pernambucana e
pernambucano a vontade de estudar e aprender, conscientizando a todos
sobre a importância da educação como única via que conduz ao futuro.
Recife, novembro, 2021.
Paulo Câmara
Governador de Pernambuco
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APRESENTAÇÃO
A obra “Políticas de Educação em Prisões: Conquistas e
Desafios no Estado de Pernambuco”, de Armando Dantas de Barros
Filho, corporifica o percurso acadêmico do autor que, com grande
empenho e dedicação, tem dedicado à educação em instituições
prisionais muita da sua atividade profissional. Neste percurso pessoal e
acadêmico, Armando Dantas realizou um estudo de doutoramento que
enquadra e discute políticas públicas de educação em prisões, assim
como dá a conhecer percepções de professores, líderes escolares e
policymakers, num contexto desafiante, mas simultaneamente
enriquecedor.
A razão do autor ter endereçado o convite a duas investigadoras
portuguesas para escreverem a apresentação deste livro está relacionada
com o seu interesse em prosseguir os estudos e aprofundar o
conhecimento que vem construindo. Neste interesse, buscou realizar
um Pós-Doutoramento, acolhido pelo Centro de Investigação e
Intervenção Educativas (CIIE) da Faculdade de Psicologia e de
Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP), Portugal,
sob a nossa supervisão. A educação e a formação em contexto prisional
têm constituído um dos nossos focos de estudo e de intervenção
acadêmica e social. Foi nessa procura de aprofundamento e de partilha
que Armando Dantas nos encontrou e nós o encontramos. Na
comunidade prática de investigação em que nos inserimos, o CAFTe
(Currículo, Avaliação, Formação e Tecnologias digitais em Educação),
temos alguns estudos que têm como foco a educação em prisões e,
principalmente temos como objetivo “sustentar redes de investigação
com acadêmicos europeus e de espaço lusófono” que se têm
concretizado por parcerias e pesquisas realizados em conjunto com
várias equipes de universidades brasileiras, e de que é exemplo o Grupo
de Pesquisa “Educação em Prisões” da Universidade Federal de
Alagoas, cuja temática se entrecruza com a da presente obra.
- 19 -

Alguns dos nossos estudos, em Portugal, têm já a marca do
tempo, como é o exemplo da pesquisa sobre o papel da escola nas
prisões, apresentado em 1989 com o título “Escola na prisão: dupla
disciplinação? Libertação?: estudo de um caso", ou de projetos de
intervenção que tiveram como título “A Escola abre os muros da prisão”
(1990), "Custóias: a escola na prisão" (1991) ou “O que a Escola rejeita
e a prisão aproveita" (1992).
Mais recentemente, novos projetos têm marcado, não só a
produção de conhecimento sobre a situação de pessoas reclusas como
têm contribuído para intervenções que apoiam a formação em literacia
digital dessas pessoas. Disso são exemplo o trabalho realizado no
âmbito do projeto EPRIS (e-learning em contexto prisional) que, em
linha com a orientação de produzir conhecimento e, ao mesmo tempo,
intervir, tem propiciado estudos que têm como foco o direito universal
à educação inclusiva e de qualidade e a forma como é assegurado em
contexto prisional. Esses estudos têm interrogado, entre outras, as
seguintes questões: quais as caraterísticas dos professores/formadores e
das pessoas reclusas?; quais os fatores que propiciam condições para
uma oferta formativa de adultos que tire partido do potencial
transformador de uma aprendizagem ao longo da vida, centrada na
dignidade humana e não na mera instrumentalidade de saberes?.
Sabendo-se que estes questionamentos se traduzem em
caminhos que se vão percorrendo, e partindo do pressuposto de que
ainda há muito a caminhar para que em Portugal e no Brasil se consiga
uma intervenção educacional de pessoas reclusas que apoie a sua
reintegração social, congratulamo-nos por esta obra de Armando
Dantas trazer à reflexão pública os temas nela abordados e que
assumem particular relevância e atualidade. Juntando-se o seu interesse
ao nosso interesse, assim como de muitos dos que lerão esta obra,
conseguiremos coletiva e socialmente intervir para que as prisões
venham a ser um lugar de (re)educação e formação.
Porto, novembro, 2021
Carlinda Leite e Angélica Monteiro
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INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, o sistema prisional no Brasil acumula
grandiosos problemas que estão associados às denúncias de maus tratos,
torturas, aumento da violência interna, presídios superlotados,
execuções sumárias, corrupção sistêmica, além de outros inúmeros
problemas associados à má gestão pública no tocante ao cumprimento
de políticas efetivas de governos signatários de direitos humanos
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2019; PASTORAL CARCERÁRIA –
CNBB, 2018). Como signatário, o Brasil deve ou deveria cumprir os
pactos normativos internacionais e nacionais de direitos humanos e de
todos marcos legais da política nacional penitenciária, pós-constituição
de 1988.
Para discussão dessa problemática, devemos refletir
inicialmente sobre a educação em direitos humanos como parte do
direito à educação. Nesse sentido, Dias (2007, p. 441), propugna e eleva
a educação à condição de único processo capaz de tornar humano os
seres humanos. Isto significa que a educação não apenas se caracteriza
como um direito da pessoa, mas, fundamentalmente, é seu elemento
constitutivo. Esse processo de humanização a partir da educação é
compreendido em Souza (2007) como processo dialógico institucional,
coletivo e relacional.
Segundo Barros Filho (2014), um dos maiores problemas
encontrados no Brasil na perspectiva do cumprimento das exigências
normativas da garantia dos direitos básicos das pessoas em privação de
liberdade, encontra-se na estrutura física das unidades prisionais. Outro
problema identificado é o modelo de funcionamento prisional e suas
rotinas degradantes, além da cultura organizacional, em que impera o
uso da força, humilhação e maus tratos.
O Brasil avançou como país signatário da prevalência dos
direitos humanos através dos pactos jurídico-normativos vigentes ao
longo dos anos pós Constituição Federal de 1988, porém as
ineficiências das políticas públicas no âmbito do sistema penitenciário
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revelam a incompetência brasileira na ressocialização de pessoas em
privação de liberdade (HUMAN RIGHTS WATCH, 2019;
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2018).
Nos últimos 20 anos (2000 a 2019) a população carcerária
brasileira cresceu 321%, segundo os dados dos relatórios anuais do
Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN1 do Ministério da
Justiça, ou seja, a população carcerária triplicou em duas décadas.
A ausência do acesso à justiça, seja por desconhecimento dos
direitos ou pelas condições socioeconômicas, promove o caos
caracterizado pela superpopulação prisional no Brasil. Segundo dados
do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN/MJ, atualizados até
dezembro de 2019, existem 748 mil pessoas adultas em privação de
liberdade no Brasil, destes, 222 mil são pessoas que estão ainda em
regime provisório, ou seja, 29,75% ainda aguardam uma decisão
judicial.
Essa inoperância sócio-político-cultural proporciona a exclusão
dos apenados pobres, negros e de baixa escolaridade, e a maioria não
consegue sair do sistema penitenciário no tempo correto da pena, bem
como ter acesso aos regimes de progressão de pena, previstos na lei de
execução penal – LEP (MONTEIRO; CARDOSO, 2013, SALLA;
BALLESTEROS, 2008). Não bastasse esse grande quadro de exclusão
do acesso à justiça, outros direitos são violados, como exemplo, o
direito à educação.
É importante destacar também a visão cultural que o brasileiro,
de forma geral, manifesta sobre a pessoa que passa pelo mundo
prisional, em que observamos o recorte excludente da conexão ao
mundo cidadão, de um sujeito de direitos (DA SILVA; MOREIRA,
2011). Assim, a violação de direitos e a superpopulação carcerária
destacam-se como líderes da inoperância brasileira na América Latina,
em matéria de ressocialização (IRELAND, 2011).

1

O DEPEN do Ministério da Justiça, em Brasília, disponibiliza o Sistema de
Informações Penitenciárias – INFOPEN.
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Essas violações de direitos estão presentes nos relatórios das
instituições nacionais e internacionais de proteção e promoção dos
direitos humanos, tais como: centros e núcleos de estudos sobre a
violência, direitos humanos e ressocialização; instituições judiciárias
brasileiras; ONG´s; Pastoral Carcerária; Conselhos; instituições de
relevância internacional, como Anistia Internacional, Human Rights
Watch e Justiça Global. Nesses relatórios são observadas as inúmeras
denúncias de maus tratos, torturas, massacres, humilhações e outras
formas de degradação do ser humano em cumprimento de pena.
Como forma de combater violações e promover a educação em
direitos humanos, Barros Filho (2014) destaca que o acesso às práticas
educacionais pode ampliar as possibilidades de formação de cidadãos
para o respeito à dignidade humana, para a promoção da igualdade e o
combate às formas de discriminação no contexto prisional, tornando-se
estratégico para a política pública no âmbito da administração
penitenciária, no contexto democrático.
Pensar a educação em prisões é pensar na necessidade do
diálogo com a educação em direitos humanos, visando potencializar
essas pessoas em sua totalidade e diversidade, no âmbito da formação
para cidadania. Assim, torna-se fundamental compreender as
conquistas e desafios vigentes nas políticas educacionais em prisões,
visando também ampliar o debate no meio acadêmico, com pesquisas
sobre as políticas educacionais brasileiras desta numerosa população,
as pessoas em privação de liberdade.
Compreendemos que a educação pode ser o portal de acesso aos
demais direitos sociais, principalmente para as pessoas em privação de
liberdade, tendo em vista que as mesmas desconhecem em sua maioria
seus direitos no espaço da prisão, e principalmente porque romperam a
relação com os deveres sociais, violando o direito do próximo, seja num
roubo, homicídio, ou qualquer outra violação. A educação em prisões
pode ser uma das maiores ferramentas no processo de ressocialização e
na transformação do modelo vigente da cultura da prisão,
marcadamente caracterizado como um espaço de maus tratos, violência
e violação de direitos.
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O Brasil é uma referência na adoção “teórica” de instrumentos
jurídico-normativos, através de protocolos nacionais e internacionais,
planos de educação, diretrizes e leis da educação, porém todos esses
avanços no campo da legislação endereçada às pessoas em privação de
liberdade necessitam estar presentes no cotidiano prisional. Esse fato
requer uma ampliação do debate sobre as políticas educacionais nesses
espaços.
Tivemos acesso a informações sobre os problemas do sistema
penitenciário brasileiro e sua relação com os direitos sociais quando
iniciamos nossos primeiros elos com a temática, no período de 2004 a
2008, em nossa primeira graduação no bacharelado em Educação
Física, como voluntários em ações esportivas na Penitenciária Juiz
Plácido de Souza - PJPS2, onde realizamos também intervenções
musicais com a banda de forró de que fazemos parte, chamada Fulô de
Mandacaru.
Essas primeiras aproximações pontuais geraram o interesse em
compreender melhor o espaço da prisão, através de intervenções
educacionais, esportivas e culturais. Assim, em 2009 tivemos a
oportunidade de gerenciar as ações esportivas no município de Caruaru
- PE, e em março do mesmo ano, iniciamos nosso primeiro elo
profissional com o sistema penitenciário. Desenvolvemos e
implementamos um projeto chamado “Jogando para Liberdade” com a
oferta de atividades esportivas e educacionais na unidade prisional3. No
mesmo período, atentamos para a necessidade de ampliar o horizonte
acadêmico sobre a nossa prática no ambiente prisional, pois as
graduações universitárias no Brasil, em sua maioria, ainda não
preparam profissionais para esse ambiente, tido como de alto risco.
Nesse sentido, iniciamos a participação efetiva no Projeto de Apoio à
2

A Penitenciária Juiz Plácido de Souza está localizada no Agreste Pernambucano, na
cidade de Caruaru.
3
Coordenamos, de fevereiro 2009 a maio 2011, o Projeto Jogando para Liberdade,
atuando como Gerente de Esporte Educacional, da Secretaria de Educação, Esportes,
Juventude, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Caruaru – PE; projeto este que
ofertou a vivência de práticas educativas e esportivas às pessoas em privação de
liberdade na PJPS.
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Educação Popular da UFPE, na PJPS, com reuniões sistemáticas,
discussões e produções acadêmicas no grupo de pesquisa Educação,
Inclusão Social e Direitos Humanos – CNPQ/UFPE4.
Em 2012, na nossa segunda formação acadêmica, na
licenciatura em Educação Física, buscamos ampliar nosso olhar
pedagógico para educação em prisões, realizando o trabalho de
conclusão final - TCC sobre as políticas educacionais e o processo de
ressocialização5. Esse TCC foi publicado como capítulo de livro na obra
“Diálogos entre gênero, educação, e direitos humanos”, da editora da
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE.
Motivado por estas experiências, ampliamos nossas pesquisas a
partir da aprovação no Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e
Políticas Públicas da UFPB, no período de 2012 a 2014, onde buscamos
analisar as ações da Educação Física e do Esporte na PJPS. Os
resultados da nossa pesquisa revelaram, preliminarmente, problemas
associados ao dia a dia da educação em prisões, tais como: a falta de
estrutura física adequada nas escolas; as dificuldades no relacionamento
laboral entre os profissionais da educação e do sistema penitenciário; a
carência de formação continuada para professores que atuam em
unidades prisionais, dentre outras violações de direitos.
Ainda em 2014, por uma coincidência da vida, tivemos a triste
experiência da prisão do nosso genitor (pai), que foi conduzido à PJPS
por cometer um homicídio na cidade de Caruaru. Esse fato gerou
instabilidade em toda família e vivenciamos uma realidade dramática.
Uma situação é ser professor numa escola dentro de uma unidade
prisional, dar sua aula e voltar para casa. Outra coisa é viver a
experiência de um familiar sofrendo com a realidade do cotidiano
prisional, numa instituição em que pesquisa e trabalha.

4

Participamos como voluntário do Projeto de Apoio a Educação Popular e de
Formação de Professores na PJPS, desde fevereiro de 2010, desenvolvido pela UFPE,
coordenado pela Profª Dra. Ana Maria de Barros, Vice-Líder do Grupo de Pesquisa:
Educação, Inclusão Social e Direitos Humanos – CNPQ/UFPE.
5
O TCC foi orientado pela Profª Dra. Maria da Conceição Valença da Silva.
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Nosso genitor tinha apenas a formação no ensino fundamental
completo, e com essa experiência na PJPS, voltou a estudar e concluiu
o ensino médio na Escola Estadual Gregório Bezerra, dentro da PJPS,
no período do cumprimento de pena. Esse fato gerou muita emoção em
toda família e nos motivou ainda mais a investigar a educação em
prisões. Outra coincidência foi que, apesar de já termos, na ocasião,
iniciado o Mestrado, nosso genitor também fez parte da nossa pesquisa
de campo, por ser um estudante regularmente matriculado na escola da
PJPS.
Atualmente, ele se encontra no regime aberto, convivendo com
toda família, tendo cumprido sua dívida com o estado brasileiro, apesar
das violações de direitos sofridas no cumprimento da pena de 1 (um)
ano e 8 (oito) meses no regime fechado, e mais 1 (um) ano e 4 (meses)
no regime semiaberto. Esses fatos não são objetos de investigação deste
livro e optamos em não aprofundá-los. Nosso enfoque será dado à
educação em prisões.
Finalizando o mestrado em 2014, vivenciamos outro desafio, ao
assumirmos a Coordenação da Educação em Prisões da Rede Estadual
de Ensino de Pernambuco, através da Gerência de Educação de Jovens,
Adultos e Idosos - GEJAI. Nesse desafio, passamos da vivência da
realidade da PJPS, em Caruaru, para a função administrativa e
pedagógica, trabalhando com a Educação em todas as 20 unidades
prisionais (presídios e penitenciárias)6 de Pernambuco que ofertam a
educação de jovens e adultos.
É importante destacar que essa experiência na Coordenação da
Educação em Prisões de Pernambuco, proporcionou um amplo debate
no estado, através da organização de visitas técnicas às unidades
6

Conceitualmente, os presídios devem acolher as pessoas presas em regime
provisório, ou seja, aguardando a sentença transitada e julgada. As penitenciárias
devem acolher as pessoas em regime de privação de liberdade para cumprimento da
pena a partir da sentença transitada e julgada. Em Pernambuco essa realidade não
consegue efetividade, pois temos pessoas presas que deveriam estar em presídios e
estão em penitenciárias, bem como o inverso. A superpopulação penitenciária
inviabiliza essa realidade. Assim, ao longo do texto, ao citarmos presídios e
penitenciárias estaremos tratando do mesmo lócus de investigação em Pernambuco.
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prisionais e formações continuadas, bem como na realização de Fóruns
Estaduais de Educação em Prisões, com a participação de Gestores
Penitenciários,
Gestores
Escolares,
Professores,
Agentes
7
Penitenciários , alunos e alunas em situação de privação de liberdade
da rede estadual de ensino. Tivemos a oportunidade também, de
participar dos encontros nacionais de educação em prisões, além de
atuar como professor-formador de eventos coordenados pelo
Departamento Nacional Penitenciário – DEPEN, do Ministério da
Justiça.
No final de 2015 retornamos a nossa atividade laboral como
Professor da Rede Estadual de Ensino8, em Pernambuco, na Escola
Estadual Gregório Bezerra, localizada na PJPS. Essa imersão como
docente na EJA em prisões, além das experiências e conhecimentos
adquiridos, relativos à educação brasileira no sistema prisional,
despertou em nós alguns elementos de inquietude, que fortaleceram
nosso propósito e desafio em ampliar o debate sobre as políticas
educacionais em prisões.
Em 2016, com a aprovação no Doutorado em Educação na
UFPB, chegamos ao objeto central deste livro, observando
empiricamente, a partir da experiência docente e de gestão, as
dificuldades na materialização das políticas educacionais no âmbito das
políticas de estado, como citado anteriormente, bem como a negligência
de uma parte da sociedade quando estão em pauta os direitos das
pessoas encarceradas.
Mobilizado pela temática e refletindo sobre as políticas de
educação em prisões, surgiram algumas questões que envolvem o
contexto diário das instituições penitenciárias, em especial do estado de
Pernambuco, tais como: em que medida as políticas de educação em
7

Ao longo de toda pesquisa optamos em utilizar a terminologia agente penitenciário.
Entretanto essa função, no Brasil, passou a ser designada como Polícia Penal através
da Emenda Constitucional nº 104, de 4 de dezembro de 2019. Fundamentamos nossa
escolha pelo fato da pesquisa ter iniciado em 2016 e no período da coleta dos dados
todos os sujeitos citam a função como “agente penitenciário”.
8
Servidor efetivo da secretaria de educação de Pernambuco desde 02 de fevereiro de
2010.
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prisões asseguram o cumprimento do direito à educação das pessoas em
privação de liberdade? Quais as contribuições das políticas de educação
em prisões para a promoção da cidadania e a ressocialização das
pessoas presas? Quais as conquistas e desafios das políticas
educacionais em prisões de Pernambuco?
Fundamentamos inicialmente nossos problemas de pesquisa,
acima citados, realizando uma breve análise, utilizando três conjuntos
de dados: os dados do IBGE9 acerca do crescimento populacional
brasileiro, os dados do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN
sobre o crescimento da população penitenciária e dados atuais da ONG
Human Rights Watch10, ambos no período de 2000 a 2019. Tais análises
são necessárias a fim de demonstrar a falência do processo de
ressocialização no Brasil. Nosso conceito de ressocialização é
fundamentado a partir dos pressupostos teóricos de Goffman (1988),
Souza (1999), Baratta (2002), Julião (2009), bem como nas reflexões
da educação em prisões em Ireland (2011), De Mayer (2013), Onofre
(2015), Julião e Godinho (2019), dentre outros.
No último relatório do DEPEN – INFOPEN, atualizado até
dezembro de 2019, existiam 748.009 mil presos no Brasil. A ONG
Human Rigths Watch publicou, no dia 17 de janeiro de 2019, o relatório
anual sobre problemas referentes ao respeito aos direitos humanos em
90 países, e dentre eles o Brasil. Os principais problemas destacados no
relatório foram a superlotação e a falta de acesso aos estudos e trabalho.
Neste relatório, os números atualizados até dezembro de 2018
revelavam uma estimativa de mais de 841 mil presos no Brasil
(HUMAN RIGHTS WATCH, 2019), porém o DEPEN divulgou um
número de 725.332 mil pessoas presas no Brasil até dezembro de 2018.
Assim, utilizaremos os dados mais atualizados do DEPEN, de
dezembro de 2019, como referência para a análise.

9

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
A Human Rights Watch é uma organização internacional de direitos humanos, nãogovernamental, sem fins lucrativos.
10
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Olhando para a série histórica, verificamos que em 2000 o Brasil
tinha em seu sistema penitenciário 232.755 pessoas presas (INFOPEN
– DEPEN, 2005, e já em 2019, 748.009 mil (INFOPEN – DEPEN,
2019). Poderíamos então indagar: esse aumento exponencial da
população carcerária se deve ao crescimento populacional absoluto da
população brasileira nos últimos 20 anos?
Segundo o IBGE, no ano 2000, no Brasil, havia uma população
absoluta de 169.872.856 habitantes. Em 2019, esse número cresceu para
210.147.125 habitantes, revelando um crescimento populacional
absoluto no Brasil de 23,7%11. Como se pode observar, a população
carcerária cresceu 321%, enquanto que o crescimento absoluto da
população brasileira foi de 23,7%. Isso responde à nossa pergunta: o
altíssimo crescimento da população carcerária não se deve ao
crescimento demográfico do país. Na verdade, esses números revelam,
preliminarmente, a falência do modelo jurídico-penitenciário vigente
no Brasil, uma vez que o crescimento exacerbado da população
carcerária propicia um quadro cada vez maior de exclusão das conexões
com a reinserção social.
Partindo dessa problemática, a tese que orienta este trabalho é a
de que as políticas de educação em prisões, para que possam ser
efetivadas na prática, de acordo com o que regem os instrumentos
normativos que as orientam, dependem não somente da gestão das
políticas e de sua materialização em planos estaduais, instruções
normativas, projetos políticos pedagógicos, etc. Mas da sua construção
participativa junto a seus operadores, de modo que ao obterem maior
clareza e/ou compreensão acerca das proposições e objetivos de tais
políticas, possam contribuir com a ampliação das possibilidades de
promoção de cidadania junto às pessoas privadas de liberdade.
Nosso objetivo geral é compreender como as políticas públicas
para educação em prisões, no estado de Pernambuco, estão sendo
implementadas. Para tanto, delineamos os seguintes objetivos
específicos: discutir o direito à educação, firmado nos marcos legais de
11

Dados disponíveis em: www.ibge.gov.br/estatisticas
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proteção internacional e nacional de direitos humanos, no âmbito das
Políticas Públicas para Educação em Prisões no estado de Pernambuco;
identificar interfaces entre a Política Educacional e Penitenciária e sua
relação com a educação em direitos humanos; analisar o contexto da
Educação de Jovens e Adultos – EJA em Pernambuco, a partir das
conquistas e desafios vigentes.
Metodologicamente optamos por uma abordagem qualitativa, a
partir de um estudo descritivo de caso sobre as políticas educacionais
em prisões no estado de Pernambuco, mas utilizamos também de
algumas análises quantitativas, com números relacionados à população
prisional. Nos 03 (três) primeiros capítulos do livro utilizamos como
instrumentos para coleta de dados a pesquisa bibliográfica e
documental.
Nosso recorte teórico utilizou estudos acerca da construção
histórica do direito à educação no âmbito internacional e nacional,
enfatizando as políticas educacionais brasileiras pós-constituição
federal de 1988. Esse debate foi ampliado, revelando a emergência da
educação em prisões no Brasil, sistematizando a educação em direitos
humanos como fio condutor desse processo. Destacamos também o
contexto e histórico da oferta educacional em prisões de Pernambuco,
utilizando como recorte temporal o período de 2011 a 2020. Na
pesquisa de campo, nosso enfoque foram as escolas situadas em
unidades prisionais (presídios e penitenciárias) do estado de
Pernambuco.
Utilizamos como instrumentos de coleta de dados, na pesquisa
de campo, a aplicação de entrevista semiestruturada. O universo da
pesquisa engloba a Gestão Estadual da Educação e do Sistema
Penitenciário, a Gestão Escolar, a Direção de unidades prisionais
(presídios/penitenciárias), a Coordenação da Educação em Prisões
(técnico educacional), e Professores(as) da rede estadual de ensino que
atuam em prisões, no Estado de Pernambuco.
Foram sujeitos desta pesquisa: 01 (um) Gestor (a) Estadual
responsável pela educação em prisões (Secretaria de Educação e
Esportes – SEE); 01 (um) Gestor Estadual responsável pelo Sistema
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Penitenciário de Pernambuco (Secretaria de Justiça e Direitos Humanos
- SJDH / Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES); 04
(quatro) Gestores(as) Escolares (escolas que funcionam em unidades
prisionais) e suas 04 (quatro) respectivas Direções de Unidades
Prisionais; 01 (um) Coordenador da Educação em Prisões (Técnico
educacional da Secretaria de Educação); 12 (doze) professores(as) da
Rede Estadual de Ensino (professores(as) que atuam em escolas dentro
de unidades prisionais).
Os critérios de inclusão desses sujeitos deveram-se ao fato deles
estarem intimamente ligados ao desenvolvimento das políticas
educacionais em prisões de Pernambuco. Suas vozes revelaram
contribuições importantes para educação em prisões, apresentadas no
último capítulo deste livro.
No processo de investigação compreendemos que uma das
principais contribuições sociais do nosso trabalho é buscar dar
visibilidade ao papel relevante que tem a educação no interior das
prisões no Brasil. É possível sair da experiência específica do Estado de
Pernambuco e demonstrar que a educação é essencial como parte da
política de segurança pública do Estado Brasileiro, não podendo se
limitar à ideia de remição de pena.
Se fora das prisões sabemos que a educação e a cultura
conseguem resgatar vidas, concorrer com o crime impedindo que
jovens sejam recrutados por organizações criminosas, para que possam
vislumbrar caminhos diferentes pelas lentes da educação e da cultura,
na prisão também a educação concorre para esse processo.
Através da educação como instrumento de ressocialização, a
pessoa privada de liberdade é apresentada a novos caminhos e
percepções que entram em conflito com a cultura carcerária, que
apontam para outras oportunidades de inclusão, de reinserção social, ao
mesmo tempo em que contribuem para o distencionamento prisional,
defendendo a ocupação dos dias ociosos com leituras e atividades
dirigidas. É o que recomenda Paulo Freire, centrando-se no “desejo de
ser mais”, ao trabalhar o aumento da estima da pessoa presa, fazendo-a
enxergar-se como estudante, cidadão(ã), pai, mãe, filho(a), irmão(ã),
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alguém que é importante, que tem responsabilidade social, que pode
mudar sua realidade e romper as regras de segregação social.
O livro está sistematizado em cinco capítulos. O primeiro
capítulo apresenta as notas introdutórias, elencando a construção do
objeto de pesquisa, revelando o envolvimento do pesquisador com o
tema. São apresentados também os objetivos do estudo, as questões da
pesquisa e a justificativa da tese. A introdução traz ainda uma revisão
sistemática da literatura, discutindo inicialmente a realidade do sistema
prisional e suas dificuldades na implementação do direito à educação.
Concluímos o primeiro capítulo dialogando sobre o percurso
metodológico adotado na pesquisa e apresentando os capítulos do livro.
O segundo capítulo discute as políticas educacionais a partir da
constituição federal de 1988 e seus efeitos democráticos na emergência
do diálogo sobre a educação em prisões no Brasil. Revela o contexto
histórico do direito à educação a partir dos instrumentos de proteção
internacionais e nacional, bem como o direito à educação nos espaços
de privação de liberdade. Assim, dialogamos sobre a necessidade de
refletir a educação em prisões numa perspectiva da educação em
direitos humanos, apresentando as políticas educacionais brasileiras
vigentes, destacando marcos legais, planos e diretrizes na relação entre
educação e sistema penitenciário. Concluímos o segundo capítulo
apresentando fundamentos teóricos para educação em prisões,
revelando a Educação de Jovens e Adultos - EJA como a modalidade
vigente no Brasil e suas especificidades.
O terceiro capítulo apresenta as políticas educacionais no
sistema penitenciário de Pernambuco, revelando o cenário sóciopolítico-cultural das práticas educativas em prisões do estado.
Apresentamos um breve diagnóstico da oferta educacional em prisões,
possibilitando um olhar ampliado das escolas e unidades prisionais. Por
fim, revelamos, preliminarmente, as dimensões normativas da educação
em prisões de Pernambuco.
No quarto capítulo é apresentado o método de investigação do
estudo, evidenciando nossos procedimentos metodológicos a partir dos
sujeitos envolvidos com nosso objeto de pesquisa. Ainda neste quarto
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capítulo, detalhamos a coleta de dados da amostra selecionada, bem
como a análise e tratamento dos dados da pesquisa.
O quinto capítulo apresenta a análise e discussão dos resultados
da pesquisa de campo, numa ótica predominantemente qualitativa, a
partir das vozes dos sujeitos entrevistados. Esses resultados são
estruturados em 06 (seis) categorias analíticas. Cada categoria de
análise se divide em subcategorias, que foram organizadas a partir das
vozes dos sujeitos entrevistados, revelando assim, as unidades de
análise. As análises e discussões deste capítulo promovem o diálogo
entre o referencial teórico da educação em prisões e a experiência
prática revelada pelos sujeitos da pesquisa.
Nas considerações finais do livro realizamos uma síntese do
livro, evidenciando caminhos e possibilidades para educação em
prisões, a partir dos principais desafios vigentes em Pernambuco.
Apresentamos ainda a complexidade do lócus de intervenção,
compreendendo que este livro revela a necessidade da ampliação de
outros estudos específicos, para diferentes dimensões e desafios, que
foram contextualizados nas vozes dos sujeitos entrevistados.
Ressaltamos nosso zelo, respeito e ética aos profissionais
envolvidos na pesquisa, bem como nas reflexões fecundas suscitadas
pelos problemas revelados ao longo deste livro. Nosso livro busca
contribuir com o avanço qualitativo da educação em prisões,
promovendo assim, novas inquietações e novos direcionamentos
investigativos, que evidenciem o diálogo com a temática para além da
ótica jurídica e normativa.
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CAPÍTULO 1
POLÍTICAS EDUCACIONAIS PÓS
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988 E
A EMERGÊNCIA DA EDUCAÇÃO EM PRISÕES
Nesse capítulo, buscamos elencar a fundamentação teórica do
direito à educação fazendo um breve recorte histórico dos principais
instrumentos jurídico-normativos construídos até a atualidade,
sistematizando informações que levam à compreensão das garantias do
direito à educação no ambiente prisional no Brasil. Evidenciamos a
Constituição Federal de 1988, como marco instituinte, e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394/96, como
marco regulatório da política educacional no Brasil, em especial, do
direito à educação.
A teoria crítica constitui-se no referencial de análise
privilegiado, subsidiada pelas contribuições da Pedagogia Social
Crítica e sua relação com a Educação em Direitos Humanos. O capítulo
expõe, ainda, nossa visão acerca da preservação da dignidade da pessoa
humana, que é impossível de ser pensada ignorando-se o acesso à
educação. Isto porque, compreendemos que o processo de
ressocialização deve estar em sintonia com as políticas educacionais em
prisões, alicerçado nos princípios da educação em direitos humanos.
1.1
DIREITO
À
EDUCAÇÃO
INTERNACIONAL E NACIONAL

NO

CENÁRIO

Partimos da compreensão de que o direito à educação tem seu
início pautado na modernidade, a partir das declarações e revoluções
burguesas, com destaque para a Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, de 1789, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres
do Homem, de 1948, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
de 1948. Estas declarações priorizam a “instrução” (ou educação) como
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matriz fundamental da dignidade da pessoa humana, da formação para
cidadania e principalmente como portal de libertação e emancipação.
É importante destacar a relevância da Declaração Universal dos
Direitos Humanos - DUDH, de 1948, documento instituído pela
Organização das Nações Unidas - ONU, pela importância global de
buscar efetivar-se entre as nações, como fio condutor da paz e do
respeito aos direitos humanos, a ênfase no ensino e na educação, pela
promoção e defesa das liberdades e direitos individuais.
Assim destaca o Art. 26 da DUDH, no que concerne à Educação
(à época designada pelo termo “instrução”):
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnicoprofissional será acessível a todos, bem como a instrução
superior, está baseada no mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do pleno
desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento
do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades
fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a
tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou
religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol
da manutenção da paz.
3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de
instrução que será ministrada a seus filhos. (ONU, 1948, p. 05).

Observamos assim que a ONU defendia então a necessidade de
reconhecer a educação enquanto um direito humano essencial e de
promotor da cidadania. As nações signatárias dos direitos humanos,
pautadas na DUDH de 1948, iniciaram um processo de diálogo e
promoção de marcos legais “jurídico-normativos” para ampliação do
direito à educação.
Nessa construção histórica do direito à educação destacamos a
Convenção Relativa à Luta contra as Discriminações na Esfera do
Ensino, adotada em 14 de dezembro de 1960 pela Conferência Geral da
ONU. Tendo em vista que nosso objeto de estudo são as políticas
educacionais para pessoas em privação de liberdade, essa convenção
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garante o acesso ao ensino para todos. Nesse sentido ressaltamos o
artigo 1º que destaca:
Aos efeitos da presente Convenção, se entende por
discriminação toda distinção, exclusão, limitação ou preferência
fundada na raça, na cor, no sexo, no idioma, na religião, nas
opiniões políticas ou de qualquer outra índole, na origem
nacional ou social, na posição econômica ou o nascimento, que
tenha por finalidade ou por efeito destruir ou alterar a igualdade
de tratamento na esfera do ensino. (ONU, 1960, art. 1º).

Essa convenção prevê que ninguém pode ser excluído do acesso
à educação e dos diversos graus e tipos de ensino. Nesse sentido,
entendemos que a educação de pessoas em privação de liberdade
encontra-se aí contemplada. Seguindo a perspectiva internacional do
direito à educação, a ONU lança em 16 de dezembro de 1966 o Pacto
Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esse
pacto foi adotado pelo Brasil através do decreto nº 591, de 06 de julho
de 1992, e em relação à educação ressalta:
Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de
toda pessoa à educação. Concordam em que a educação deverá
visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do
sentido de sua dignidade e fortalecer o respeito pelos direitos
humanos e liberdades fundamentais. Concordam ainda em que a
educação deverá capacitar todas as pessoas a participar
efetivamente de uma sociedade livre, favorecer a compreensão,
a tolerância e a amizade entre todas as nações e entre todos os
grupos raciais, étnicos ou religiosos e promover as atividades
das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. (BRASIL,
1992, art.13).

Carreira (2009) destaca que esse pacto traz o compromisso de
respeitar, proteger e garantir a toda a população os direitos humanos, e
dentre eles, a educação. Em 1990 ocorreu na Tailândia, em Jomtien, a
Conferência Mundial sobre Educação para todos12, que culminou na
Declaração Mundial sobre Educação para todos, sistematizando
12

Aprovada pela Conferência Mundial sobre Educação para Todos, em Jomtien,
Tailândia, de 5 a 9 de março de 1990.
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inicialmente as necessidades básicas de aprendizagem para todos, como
exemplo: “a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de
problemas” (UNESCO, 1998, p. 03). A educação nessa declaração está
associada à qualidade de vida e ao acesso aos bens culturais, a partir da
equidade de oportunidades educacionais garantidas pelo estado. Nesse
sentido, em reflexão anterior feita por nós, destacamos:
No Brasil, a Declaração Mundial de EPT propiciou uma ampla
discussão com o objetivo de elevar a consciência da sociedade
civil e principalmente do poder público, para a necessidade de
compreender a educação como direito subjetivo das pessoas e de
suma importância para o pleno desenvolvimento da
personalidade, e da cidadania, numa sociedade que busque
efetivar a justiça social e a equidade. (BARROS FILHO, 2014,
p. 20).

Essa contextualização inicial do direito à educação no mundo,
busca apresentar um histórico dessa construção para então chegarmos
ao “Brasil democrático” de 1988, pós regime ditatorial, assim
caracterizado pela promulgação da nova constituição federal, também
denominada de “Constituição Cidadã”.
Buscamos enfatizar o direito à educação com foco nas políticas
educacionais do período pós constituição federal do Brasil, de 1988, e
a necessidade emergencial da educação em prisões, destacando os
debates internacionais numa perspectiva histórica, observando seus
impactos normativos no Brasil. Nesse sentido, é necessário
compreender que o direito à educação requer o diálogo permanente com
a perspectiva da educação em/para os direitos humanos. Com essa nova
perspectiva de “gestão democrática” após 21 anos de ditadura militar,
o Brasil começa a dialogar e cooperar internacionalmente na
perspectiva das garantias dos direitos humanos.
Um exemplo desse diálogo internacional foi a construção e
implementação da Agenda 21, no Rio de Janeiro, publicada em 14 de
junho de 1992. A agenda 21 é um plano de ação internacional visando
atingir a sustentabilidade global, nacional e local dos países signatários.
O direito à educação ganha destaque na Agenda 21 no capítulo 36,
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preconizando que “o ensino, inclusive o ensino formal, a
conscientização pública e o treinamento devem ser reconhecidos como
um processo pelo qual os seres humanos e as sociedades podem
desenvolver plenamente suas potencialidades”. Observamos que a
Agenda 21 deixa evidente que é impossível pensar na sustentabilidade
global, sem a garantia do direito à educação.
Os esforços globais dos países signatários de direitos humanos
ganham destaque na II Conferência Mundial sobre Direitos Humanos,
ocorrida em 1993 em Viena, na Áustria, onde foram debatidas as
necessidades de promoção e proteção dos direitos humanos, dentre eles
o direito à educação. Essas demandas foram solicitadas à ONU, visando
implementar programas educacionais inovadores, que segundo Claude
(2005), “fossem capazes de fomentar o desenvolvimento humano, a
paz, a democracia e o respeito pelo Estado de Direito”. Um dos
impactos dessa conferência no Brasil foi a criação do Programa
Nacional de Direitos Humanos – PNDH, que será debatido no item 2.3.
Na sequência, o debate sobre o direito à educação ganha
destaque internacional em março de 1995, em Copenhague, Dinamarca,
com a Declaração e Programa de Ação da Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Social, que destaca no sexto compromisso:
Comprometemo-nos a promover e a alcançar os objetivos do
acesso universal e equitativo a uma educação de qualidade, ao
mais alto nível possível de saúde física e mental e do acesso de
todas as pessoas aos cuidados primários de saúde, procurando
especialmente corrigir as desigualdades relacionadas com a
situação social, sem distinção de raça, nacionalidade, gênero,
idade ou incapacidade. (ONU, 1995).

A declaração de Copenhague leva em consideração que a
educação tem a função de contribuir nas correções das desigualdades
sociais. Podemos concluir, com base no texto deste documento, que ele
engloba as pessoas em privação de liberdade, tanto os homens quanto
as mulheres. Especificamente sobre o direito à educação de mulheres,
vale destacar a IV Conferência Mundial sobre a mulher, em 1995, na
China, em que foi assinada a Declaração e Plataforma de ação de
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Pequim, em que o direito das mulheres à educação teve seu espaço
assegurado, em especial nos parágrafos 69, 80, 81 e 82, que destacam a
necessidade de assegurar a elas a igualdade de acesso à educação
integral.
Avançando historicamente na construção do direito à educação,
citamos a Afirmação de Amam, na Jordânia, em junho de 1996, onde
ocorreu o Encontro de meia década do Fórum Consultivo Internacional
sobre Educação para todos. Esse encontro revelou o papel fundamental
da educação no mundo moderno, destacando que:
Educação é fortalecimento. Esta é a chave para estabelecer e
reforçar a democracia, para o desenvolvimento que seja tanto
sustentável quanto humano e para a paz fundada no respeito
mútuo e na justiça social. Certamente, em um mundo onde a
criatividade e o conhecimento têm um papel muito importante,
o direito à educação nada mais é do que o direito a participar da
vida do mundo moderno. (UNESCO, 1996, p. 1).

Ainda no contexto internacional de afirmação do direito à
educação, é importante ainda mencionar dois encontros ocorridos no
ano 2000 que influenciaram a educação brasileira. O primeiro encontro
aconteceu em fevereiro, na cidade de Santo Domingo, República
Dominicana, o Marco da Ação Regional de Educação para Todos nas
Américas. O segundo ocorreu em abril do mesmo ano em Dakar, no
Senegal, o Fórum Mundial de Educação. Entre os dois, conferimos
destaque ao Fórum Mundial de Educação, em Dakar, pelo fato de
reavaliar os avanços e desafios após uma década do encontro em
Jomtien, enfatizando o papel da educação para o século XXI:
A educação enquanto um direito humano fundamental é a chave
para um desenvolvimento sustentável, assim como para
assegurar a paz e a estabilidade dentro e entre países e, portanto,
um meio indispensável para alcançar a participação efetiva nas
sociedades e economias do século XXI. Não se pode mais
postergar esforços para atingir as metas de EPT. As necessidades
básicas da aprendizagem podem e devem ser alcançadas com
urgência. (UNESCO, 2001, p. 08).
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O Compromisso de Dakar, em 2000, revela a preocupação com
o desenvolvimento sustentável, através do portal mediador da paz e da
estabilidade das nações, preconizando que a sustentabilidade não se faz
sem o investimento na educação.
Finalmente, não poderíamos deixar de nomear outra
contribuição na promoção de direitos que pode ser utilizada como
normativa educacional para a educação em prisões: a Declaração e
Plano de Ação de Durban, em 2001 (ONU, 2001). Nos documentos
desse encontro ficaram evidentes os esforços para combater todas as
formas de preconceitos, o que vem ao encontro dos nossos enfoques nas
políticas educacionais em prisões, já que os(as) estudantes/pessoas
presas sofrem diversas formas de preconceito, tanto no cumprimento da
pena, quanto no retorno à sociedade. Assim, vale destacar este
compromisso expresso no Plano de Ação de Durban, no âmbito da
educação em direitos humanos:
Insta os Estados a intensificarem seus esforços no campo da
educação, incluindo a educação em direitos humanos, a fim de
promoverem o entendimento e a conscientização das causas,
consequências e males do racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata e, também, recomenda aos
Estados e incentiva as autoridades educacionais e o setor privado
a desenvolverem materiais didáticos, em consulta com
autoridades educacionais e o setor público, incluindo, livros
didáticos e dicionários, visando ao combate daqueles fenômenos
que refutem tais estereótipos. (ONU, 2001, p. 73).

Como se vê, trata-se de uma proposta de implementação da
educação em direitos humanos como uma estratégia educacional os
grupos excluídos, e dentre estes, podemos contextualizar as pessoas que
acessam ou deveriam ter acesso à educação em prisões.
Na compreensão do acesso à educação como direito universal,
Tomasevski (2003) sistematiza esse processo em três fases: 1)
acessibilidade: envolve a concessão do direito à educação para aqueles
a quem este direito foi historicamente negado e que permanecem
excluídos; 2) integração: é necessário resolver a segregação
educacional e avançar em direção à integração; 3) adaptabilidade:
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envolve a adaptação das estratégias de ensino, de modo a contemplar
os diversos aspectos do direito à educação, substituindo a exigência
anterior de que os recém-inseridos se adaptem à escolarização
disponível. Nessa perspectiva, Tomasevski (2003) revela que a
educação é o portal para os demais direitos e liberdades individuais.
Todos esses apontamentos e contextualizações serviram para
introduzir nossa compreensão do papel da educação nas relações
humanas, como um direito individual e universal de todos os seres
humanos, que será melhor desenvolvida nos próximos tópicos e
capítulos.
1.2 POLÍTICA PÚBLICA EDUCACIONAL NO BRASIL
A relação entre a política educacional e penitenciária, no Brasil,
está alocada nas Políticas Públicas sociais. Situamos essa relação a
partir das Políticas Públicas instituintes e regulatórias (SANTOS,
2016). Como nosso capítulo enfoca as políticas educacionais pósconstituição de 1988, faremos uma breve conceituação sobre essas duas
dimensões que integram as ditas políticas públicas.
As políticas públicas instituintes revelam qual modelo de estado
estamos tratando, apresentando assim o regime político vigente. Nessa
ótica, podemos afirmar que a Constituição Federal - CF do Brasil, de
1988, lançou as bases da política pública instituinte do Brasil
democrático, ou seja, a partir da constituição de 1988 foram
determinados os limites, as estruturas e atuação do estado para com os
cidadãos brasileiros, numa prevalência de respeito aos direitos
humanos.
Com a CF de 1998 e a abertura desse ambiente “democrático”,
pelo menos teoricamente, observamos novas direções para as políticas
públicas regulatórias, caracterizadas como as políticas que efetivam os
decretos e leis de uma nação. Nas políticas públicas regulatórias estão
os maiores interesses políticos, como ressalta (SANTOS, 2016, p. 7),
“são essas políticas que ditam as regras do jogo político”. Nesse sentido,
podemos dizer que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
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LDBEN, Lei 9394/96, é considerada um marco como política pública
regulatória no Brasil. Na LDBEN 9494/96 podemos encontrar todas as
disposições legais para o desenvolvimento da educação brasileira.
Pensando as políticas públicas na área da educação, queremos
compreender qual modelo de política educacional vislumbramos para o
sistema penitenciário. Para isto, necessitamos entender se a política
pública está sendo desenvolvida como uma política de estado ou de
governo. Em Oliveira (2017), encontramos uma importante reflexão
sobre as Políticas Públicas na atualidade:
Na prática, as políticas públicas podem se configurar de
diferentes maneiras e perspectivas diversas, não seguindo
necessariamente um ciclo linear de discussão, elaboração,
implantação e avaliação, considerados os debates na arena de
decisões, interesses políticos e discussões sobre pautas do que
deve ou não se constituir como política pública de um Estado.
Verifica-se assim, que o papel e o funcionamento do Estado
apresentam centralidade na análise de qualquer política pública,
sobretudo nas políticas sociais. A implementação de políticas
educacionais, por exemplo, demanda um amplo debate por
envolver financiamento e investimento em pesquisa,
desenvolvimento científico e ampliação de oportunidades de
formação a uma população que, historicamente, não foi atendida
pela universalização no acesso à escolarização, seja básica ou
superior. (OLIVEIRA, 2017, p. 34).

As políticas de governo são provisórias e normalmente são
vigentes apenas no período de duração de determinado governo, através
de programas ou planos de ação, na tentativa de cumprimento de
promessas de campanhas passageiras. As políticas de estado vislumbram
ações de longo prazo, indo além do período da gestão vigente, sendo um
projeto da sociedade, com intencionalidade supra partidária.
As políticas de educação devem ser pensadas como políticas de
estado, visando uma ampla estabilidade para o desenvolvimento de
programas educacionais, planos e ações, numa grande escala de
oportunidades, em nível qualitativo e quantitativo. Entretanto, Santos
(2016) traz a seguinte reflexão sobre a realidade política no Brasil:
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No Brasil, as políticas de governo são muito mais comuns. É
possível afirmar com alguma segurança que a instabilidade
política do país, característica de democracias ainda não
consolidadas, condiciona essa configuração do campo
educacional no Brasil, na medida em que a Educação, para
muitos componentes do campo político, é mais um instrumento
de propaganda política do que a expressão de um legítimo
interesse dos governos em cumprir seus deveres constitucionais
no que diz respeito a essa matéria. (SANTOS, 2016, p. 9).

Mas com a CF de 1988 e a LDBEN 9394/96 conquistamos a
possibilidade do desenvolvimento de uma política educacional
regulatória que respeite a dignidade da pessoa humana. Ressaltamos, no
capítulo III, seção I, “Da educação”, os artigos 205 a 214, que trazem
uma atenção específica sobre o desenvolvimento da educação nacional,
destacando-se o artigo 205: “A educação, direito de todos e dever do
Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 1988).
A CF de 1988 apresenta as responsabilidades do estado, da
sociedade e da família para com a educação brasileira. É na CF de 1988
que encontramos a matriz da política educacional brasileira,
posteriormente sistematizada na LDBEN 9.394/96.
A LDBEN 9.394/96 configurou-se como a maior de todas as
políticas regulatórias, no contexto da política educacional brasileira,
definindo toda estrutura da educação vigente. Nela, estão contempladas
as políticas educacionais em prisões, através da modalidade Educação de
Jovens e Adultos - EJA. Está presente especificamente no título que trata
dos níveis e das modalidades de educação e ensino, através da seção V,
artigos 37 e 38. Destes, destacamos o artigo 37, que revela o objetivo
central da oferta da EJA no Brasil:
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não
tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos
fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento
para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1º Os
sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
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adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular,
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições de vida e
de trabalho, mediante cursos e exames. § 2º O poder público
viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador
na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se,
preferencialmente, com a educação profissional, na forma do
regulamento. (BRASIL, 1996, p. 30).

Como a população carcerária encontra-se acima dos dezoito
anos, a oferta da educação em prisões no Brasil integra a modalidade
EJA, e vem sendo desenvolvida no Brasil ainda com uma oferta muito
pequena frente à grande demanda existente e ao desafio da
ressocialização no Brasil. Nessa perspectiva, Onofre e Julião (2013)
situam o debate da educação em prisões como política pública:
Pensar políticas públicas para a educação em espaços prisionais
significa ter como referência a singularidade desse espaço,
regido por normas e regras que devem assegurar as regularidades
estabelecidas pelo princípio da segurança e as especificidades
dos sujeitos que ali se encontram. São homens e mulheres a
quem, ao longo de suas trajetórias, foram negados direitos
humanos fundamentais, e que estão diante de uma instituição,
que se pretende educativa, no sentido de construir com eles um
projeto de vida que lhes permita dar continuidade ao processo de
socialização e educação ao longo da vida. (ONOFRE; JULIÃO,
2013, p. 64).

O Brasil detém a terceira maior população carcerária do planeta,
perdendo apenas para EUA e China, sendo que apenas 16,5% das
pessoas em privação de liberdade no Brasil estão inseridas em
atividades educacionais (BRASIL, 2019).
Após explicitar um pouco os principais aspectos históricos sobre
o direito à educação na atualidade, ressaltamos a importância de
conceituar brevemente “política educacional”. Nosso conceito de política
educacional está baseado em Santos (2016), quando afirma que:
Política educacional corresponde a toda e qualquer política
desenvolvida para intervir nos processos formativos e
informativos desenvolvidos em sociedade, seja na instância

- 44 -

coletiva, seja na individual e, por meio dessa intervenção,
legítima, constrói ou desqualifica muitas vezes de modo indireto
determinado projeto político, visando a atingir determinada
sociedade. (SANTOS, 2016, p. 3).

Essa perspectiva sobre política educacional revela
características que estão pautadas numa tríade: intencionalidade,
textualidade/contextualidade e tridimensionalidade. A primeira
característica, a intencionalidade, busca revelar o projeto de poder que
está fundamentando tal política educacional, seja de maneira implícita
ou explícita. A segunda, “textualidade” e “contextualidade”, apresenta
a perspectiva de que toda construção documental necessita
obrigatoriamente da ótica textual.
Novamente realizamos a conexão com nosso objeto de estudo,
as políticas para educação em prisões, buscando assim refletir que toda
construção histórica do direito à educação passa pelo processo de
construção textual de planos, protocolos, diretrizes, leis e todo
arcabouço normativo vigente, porém esses documentos jurídiconormativos só ganham sentido e aplicabilidade com a
“contextualização” da política educacional. É na dimensão da
contextualidade que observamos as condições de formulação e
produção da política educacional e como elas se inserem nas relações
de disputa de poder. Essa dimensão contextual será ampliada com o
estudo de caso, no último capítulo, sobre a realidade das políticas
educacionais em prisões no estado de Pernambuco.
A terceira e última característica da política educacional na
perspectiva de Santos (2016), a tridimensionalidade, revela as
dimensões educacional/pedagógica, administrativa e financeira dessa
política. Cada dimensão pode variar de acordo com a intencionalidade
e o modelo político em disputa. É impossível pensar a política
educacional sem o envolvimento dessas dimensões, que contemplam
desde uma complexa rede de ensino, ou escolas, até a realidade em salas
de aula.
A existência da tridimensionalidade na política educacional
requer um intenso trabalho coletivo para atingir os objetivos
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educacionais planejados. Podemos dizer que para a plena efetivação do
direito à educação em prisões, necessitamos do permanente diálogo
com o projeto de política educacional em disputa na sociedade.
A perspectiva tridimensional da educação em prisões deve estar
alicerçada em via de mão dupla, entre o sistema penitenciário e o
sistema educacional brasileiro. Por exemplo, não conseguimos
desenvolver a educação em prisões em suas dimensões
educacional/pedagógica, administrativa e financeira, sem o diálogo
conjunto com o sistema penitenciário.
Em Pernambuco, as unidades escolares que ofertam a educação
para pessoas em situação de privação de liberdade, estão dentro das
unidades prisionais, e nessa lógica a pessoa em privação de liberdade,
estando regularmente matriculado, torna-se um(a) estudante/discente
do sistema de ensino regular. Nesse sentido, a política educacional para
a efetivação do direito à educação em prisões deve estar em sintonia
com a política penitenciária, e os resultados desse processo em
articulação com o projeto de governo vigente e as disputas ideológicas
relativas a esta temática. Em pesquisa desenvolvida anteriormente,
destacamos que:
Apesar dos inúmeros instrumentos jurídico/normativos nacionais
e internacionais que asseguram estes direitos aos sujeitos em
privação de liberdade, percebemos ainda a violação cotidiana de
tais direitos através da ineficiência do Estado Brasileiro tornando
impossível desenvolver qualquer processo de ressocialização na
lógica em que o direito à educação é negado. Temos dentro das
unidades prisionais seres humanos, que erraram e estão sob a
custódia do Estado em cumprimento da sua pena. Entretanto,
quando o Estado Brasileiro viola os seus direitos, banindo a
possibilidade do retorno à sociedade de cidadãos plenos ao
exercício da cidadania, o mesmo Estado passar a ser o principal
violador dos Direitos Humanos. (BARROS FILHO, 2014, p. 27).

Em um ambiente autoritário, de violações de direitos, de
opressão e torturas, a oferta da educação em prisões não passará de um
mero discurso com estatísticas muitas vezes manipuladas para atingir
metas políticas. Mesmo com a tentativa diária das equipes educacionais
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(gestores escolares, professores, etc.) que atuam dentro das unidades
prisionais, se tivermos um ambiente prisional opressor, os resultados do
processo educacional serão minimizados, pois ainda que o aluno passe
em média 03 (três) a 04 (quatro) horas diárias em sala de aula,
vivenciando um ambiente de aprendizagem e respeito mútuo, as outras
20 (vinte) ou 21 (vinte e uma) horas seriam vividas em regime de
opressão, medo, tortura e até mesmo de morte. Por isso, o processo de
ressocialização dificilmente terá grandes resultados sem essa relação de
complementaridade entre política educacional e política penitenciária.
Ter um arcabouço internacional e nacional do direito à
educação, não garante a efetividade de tais direitos nas práticas
cotidianas das unidades prisionais, como reflete Barros sobre essa
realidade:
Não basta que os valores civilizatórios e positivos, estejam
apenas em documentos internacionais e leis nacionais como é o
caso da nossa constituição. É preciso que acreditemos e lutemos
coletivamente para a sua efetivação, o que exige por um lado,
um compromisso político dos aplicadores do Direito, mas por
outro lado, do controle social da sociedade e da sua organização
para garantir que os direitos que já existem sejam efetivados, e
ampliar a luta pelos direitos que ainda não estão garantidos pela
lei. (BARROS, 2007, p. 9).

É nessa perspectiva que nosso livro busca compreender como o
direito à educação vem sendo efetivado no sistema penitenciário de
Pernambuco. Torna-se, assim, necessário compreender quais
perspectivas de políticas educacionais estão sendo implementados na
atualidade. Para que, uma vez discutidas, embora brevemente, todas as
deficiências, traduzir a necessidade emergencial de assumirmos
responsabilidades coletivas com a educação para todos, em especial,
para inclusão dos excluídos sociais, cultural e economicamente.
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1.3 EDUCAÇÃO EM PRISÕES E A RELAÇÃO COM A
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS
A construção histórica de marcos legais internacionais e
nacionais do direito à educação possibilita “teoricamente” o acesso da
educação em prisões na atualidade. Porém, observamos que existem
alguns desafios vigentes para efetivação deste direito (IRELAND,
2011), tendo em vista que o ambiente prisional é marcado
historicamente pelas violações de direitos e maus tratos, como
destacamos na introdução deste livro.
A educação em prisões está prevista desde 1955 nas Regras
Mínimas para tratamento de presos da ONU, ressaltando que: “todos os
presos devem ter o direito a participar em atividades culturais e
educacionais”. Estas regras visam contribuir para redução das violações
aos direitos humanos e para as boas práticas no cotidiano penitenciário,
porém o que vivenciamos, na maioria dos casos, é a negligência
denunciada pelos organismos internacionais de direitos humanos. Para
analisar melhor a situação da educação em prisões, é importante
compreender culturalmente a função histórica do aprisionamento,
pautada na punição e castigo. Até o início do século XVIII, como
destaca Foucault:
O condenado tinha o corpo como alvo da repressão penal que
era feito na forma de espetáculo e com sensações insuportáveis
de dor como forma de castigo para o condenado [...]. Com a
finalidade de tornar “mais humanas” as punições durante a idade
média, os transgressores passaram a ser confinados na masmorra
e depois na prisão [...]. Sentir-se sempre olhado faz o preso ter
consciência da sua visibilidade e a permanência da ordem do
poder. (FOUCAULT, 1977, p. 65).

Vê-se, portanto, historicamente, mudanças na forma da punição
e com elas é que se levanta a necessidade de políticas de “correção”.
Nesse sentido é importante compreender a trajetória percorrida pelo
sistema penal até a atualidade e os direitos humanos conquistados por
legislações, planos, protocolos, resoluções, dentre outros marcos legais
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de proteção e promoção de direitos, para principalmente, buscar efetivar
tais direitos nas práticas cotidianas das unidades prisionais.
Esse avanço na perspectiva dos direitos humanos é observado
na criminologia crítica dos direitos humanos, a partir das reflexões em
Barata (2002) e Castro (2009). Essa ótica é ampliada em De Carvalho
(2015), que destaca:
Na agenda dos direitos humanos, a criminologia crítica parece
reencontrar um rumo bastante definido, hábil, inclusive, para
excluir determinadas tendências utilitaristas com forte
inspiração positivista que procuram sustentar (legitimar), desde
um discurso aparentemente crítico, a intervenção punitiva e a
preponderância dos poderes em detrimento dos direitos –
algumas (re)interpretações (criminalizadoras) do pensamento
garantiste operam exatamente neste sentido [...]. A crítica ao
fenômeno do grande encarceramento, bem como às práticas e
aos discursos fundamentadores, configura um dos problemas
centrais de um pensamento criminológico que tenha como
horizonte a efetividade dos direitos humanos. (DE
CARVALHO, 2015, p. 287).

A perspectiva citada serve de referência para compreender a
evolução da função das prisões na contemporaneidade. Em 1966, a
ONU aprovou o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, cujo
Art. 7 determina que “ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a
penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes”. Já o Art. 10
acrescenta que “toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada
com humanidade e respeito à dignidade inerente à pessoa humana”.
A UNESCO em 1976 aprovou a recomendação de Nairobi para
o desenvolvimento da Educação de Adultos, reconhecendo a
emergencial necessidade das nações implementarem a Educação de
Jovens e Adultos - EJA nos sistema educacionais, compreendendo-a na
ótica da aprendizagem ao longo da vida, que é assim conceituada:
Educação e aprendizagem ao longo da vida “denota uma proposta
geral destinada a reestruturar o sistema de educação já existente e
desenvolver todo o potencial educacional fora do sistema
educacional. Nessa proposta, homens e mulheres são os agentes
de sua própria educação, por meio da interação contínua entre seus
pensamentos e ações; ensino e aprendizagem, longe de serem
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limitados a um período de presença na escola, devem se estender
ao longo da vida, incluindo todas as competências e ramos do
conhecimento, utilizando todos os meios possíveis, e dando a
todas as pessoas oportunidade de pleno desenvolvimento da
personalidade.” (UNESCO, 1976, p. 2).

Alinhada com a perspectiva da UNESCO, no Brasil, está a oferta
da educação básica em prisões, que integra, na atualidade, a modalidade
“Educação de Jovens e Adultos” – EJA. Compreendemos que a educação
sozinha não consegue dar conta de todos os desafios no processo de
ressocialização, mas argumentamos que ela é um caminho importante
nesta direção, no período do cumprimento da pena.
A educação em prisões, por meio da EJA, pode contribuir
efetivamente na construção de novos valores civilizatórios, mesmo para
os que não tenham vivenciado a educação formal nos sistemas
educacionais. De acordo com a finalidade da EJA, o conceito de
“aprendizagem ao longo da vida” pode oferecer uma estratégia de
política educacional capaz de contribuir no processo de ressocialização,
para além da escola e da prisão, vislumbrando a convivência social.
Uma importante contribuição da EJA em prisões está presente na
pesquisa de Silva (2006), que revela a perspectiva transformadora no
desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos:
Entendemos que esse processo de escolarização dos jovens e
adultos aconteça no interior da discussão, da formulação e
execução de um projeto de humanização do ser humano,
buscando uma interlocução entre a prática pedagógica e as
organizações sociais, para que lutem pela efetivação dos
projetos elaborados no interior da mesma prática. Trata-se da
ampliação da visão de mundo e da compreensão da inserção dos
homens e mulheres, nesse mundo, de maneira transformadora.
(SILVA, 2006, p. 75).

A partir dessa compreensão que a EJA pode ser uma estratégia
da política educacional no contexto prisional, destacamos o Relatório
Global de Aprendizagem e Educação de Adultos (2010) da UNESCO,
que nos traz a seguinte reflexão:
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A educação de adultos é mais importante do que nunca na era da
globalização, caracterizada por mudanças rápidas, integração e
avanços tecnológicos. A aprendizagem emancipa os adultos,
dando-lhes conhecimentos e competências para melhorar suas
vidas. Mas também beneficia suas famílias, comunidades e
sociedades. A educação de adultos desempenha um papel crucial na
redução da pobreza. Assim sendo, a consecução de todos os objetivos
de desenvolvimento do milênio exige programas de educação de
adultos relevantes e de qualidade. (UNESCO, 2010, p. 8).

Essa compreensão denota a emergência da aplicação da EJA,
principalmente nas prisões brasileiras, frente ao inexpressivo
atendimento educacional na atualidade. Observamos que nossos
homens e mulheres estão retornando à sociedade cada vez piores após
o cumprimento da pena ou a progressão do regime da pena (semiaberto
ou aberto). Assim, quando essas pessoas se encontram renegadas pelo
estado e sociedade, são cooptadas pelo mundo crime, e o saldo final é
o domínio sistêmico do crime organizado e o consequente crescimento
dos índices de violência e criminalidade brasileiros (ADORNO, 2014).
Partindo dessa premissa, destacamos a necessidade emergencial
do desenvolvimento da educação em prisões, na perspectiva da
educação em direitos humanos. Essa relação está presente na
Declaração de Viena (1993), quando trata exclusivamente da educação
em direitos humanos:
A educação em matéria de Direitos Humanos deverá incluir a
paz, a democracia, o desenvolvimento e a justiça social,
conforme definidos nos instrumentos internacionais e regionais
de Direitos Humanos, a fim de alcançar uma compreensão e uma
consciencialização comuns, que permitam reforçar o
compromisso universal em favor dos Direitos Humanos. (ONU,
1993, p. 20).

Essa perspectiva demonstra a necessidade do desenvolvimento
de políticas educacionais em prisões, numa relação de
complementaridade com a educação em direitos humanos,
principalmente por ser uma educação pautada em princípios de paz,
democracia, desenvolvimento e justiça social. Frente a esta realidade, a
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ONU, por meio da UNESCO, defende a educação em prisões através
da resolução 1990/20 de 24 de maio de 1994, recomendando:
Todos os reclusos devem gozar de acesso à educação, com
inclusão de programas de alfabetização, educação básica,
formação profissional, atividades recreativas, religiosas e
culturais, educação física e desporto, educação social, ensino
superior e serviços de bibliotecas. (ONU; UNESCO, 1994, p. 1).

No Brasil, a pessoa em privação de liberdade está sob tutela do
estado, e pensar a educação nesse contexto requer uma articulação entre
os sistemas jurídico e educacional, presentes na Lei de Execução Penal
– LEP (lei nº 7.210/1984), dentre outras legislações que refletem essa
ação conjunta. Na LEP, a educação em prisões está assegurada no artigo
11, na garantia à assistência educacional, dentre outras citadas no
mesmo artigo.
Nesse contexto, o Brasil formaliza as Regras Mínimas para o
tratamento do preso no Brasil, através da Resolução nº 14 do Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) de 11 de
novembro de 1994, e ressalta novamente o direito à educação expressa
no capítulo XII que trata das “instruções e assistência educacional”.
Essa resolução vem no sentido de modificar uma antiga concepção de
educação em prisões no Brasil, que era resumida à instrução escolar
(instrução primária) e formação profissional (em nível de iniciação e
aperfeiçoamento técnico), sem referência ou diálogo com as políticas
educacionais nacionais.
Outro avanço normativo para assegurar as garantias de direitos
está presente na resolução da ONU (1999) ao instituir a Década das
Nações Unidas para a Educação em matéria de Direitos Humanos, no
período de 1995 a 2004. Nesse documento norteador, a educação em
direitos humanos está prevista como uma estratégia assim concebida:
Existe um crescente consenso em torno da ideia de que a
educação em direitos humanos e para os direitos humanos é
essencial e pode contribuir para a redução das violações de
direitos humanos, assim como para a construção de sociedades
livres, justas e pacíficas. A educação em matéria de direitos
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humanos é também cada vez mais reconhecida como uma
estratégia eficaz para prevenir os abusos de direitos humanos.
(ONU, 1999, p. 52).

Tais ações protagonizadas por organismos internacionais
instigaram no Brasil a ampliação dos seus compromissos através de
planos nacionais, conforme ficou estabelecido em Viena, 1993, pelos
países signatários de direitos humanos. Como consequência, o Brasil
cria o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, instituído
através do decreto nº 1.904 em 13 de maio de 1996. O PNDH foi
construído a partir da consulta à sociedade e entidades de referência na
abordagem da temática, através de debates e seminários13.
É possível afirmar que o PNDH é resultado de um processo de
democratização da sociedade e do estado brasileiro. Após um período
ditatorial no Brasil, a construção do PNDH e todas as ações que
incidiram para que ele fosse aprovado buscaram garantir os direitos
humanos de todos os brasileiros, e dentre estes, os direitos das pessoas
em privação de liberdade. É impossível vivenciar uma plena
democracia quando convivemos com situações de violações de direitos
e de injustiça social. Nessa primeira versão do PNDH, a compreensão
coletiva sobre os direitos humanos apresenta-se da seguinte forma:
Direitos humanos referem-se a um sem número de campos da
atividade humana: o direito de ir e vir sem ser molestado; o direito de
ser tratado pelos agentes do Estado com respeito e dignidade, mesmo
tendo cometido uma infração; o direito de ser acusado dentro de um
processo legal e legítimo, onde as provas sejam conseguidas dentro
da boa técnica e do bom direito, sem estar sujeito a torturas ou maus
tratos; o direito de exigir o cumprimento da Lei e, ainda, de ter acesso
a um Judiciário e a um Ministério Publico que, ciosos de sua
importância para o Estado democrático, não descansem enquanto
graves violações de direitos humanos estejam impunes e seus
responsáveis soltos e sem punição, como se estivessem acima das
normas legais; São aqueles direitos que garantem existência digna a
qualquer pessoa. (BRASIL, 1996, p. 2).

13

Na elaboração do Programa foram realizados entre novembro de 1995 e março de
1996 seis seminários regionais - São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belém, Porto
Alegre e Natal, com 334 participantes, pertencentes a 210 entidades.
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Consideramos o PNDH I, como marco de mediação do debate
sobre os direitos humanos no Brasil, pós-constituição de 1988. Esse
programa nacional propôs metas e objetivos para ampliarmos o
fortalecimento do estado democrático de direito, a partir do
compromisso pactuado entre estado e sociedade.
Em 2002, o Brasil lançou o PNDH II, que serviu para avaliar os
avanços e desafios da sua primeira versão, de 1996. Os seis anos
decorridos até a segunda versão do PNDH trouxeram os balanços das
propostas de ação que viraram programas de governo, bem como as
dificuldades ainda encontradas para implementação de alguns direitos,
como no caso do direito à educação. No PNDH II, o direito à educação
foi incorporado com ações específicas, objetivando construir e
consolidar uma cultura de respeito aos direitos humanos. No PNDH II,
a educação em prisões ficou estabelecida na proposta pactuada do
direito à educação, assim especificada: “implantar a educação nos
presídios seguindo as diretrizes da LDB” (BRASIL, 2002).
A última versão, o PNDH III, foi lançada em 2009, atendendo
novas demandas e ajustes necessários na consolidação de orientações,
visando concretizar a promoção de direitos humanos no Brasil,
revelando como avanço “a transversalidade e interministerialidade de
suas diretrizes, de seus objetivos estratégicos e de suas ações
programáticas, na perspectiva da universalidade, indivisibilidade e
interdependência dos direitos” (BRASIL, 2009).
Em meio a esse movimento de propostas e intervenções dos
direitos humanos no Brasil, foi criado em 2003 o Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos,14 por meio da portaria nº 98/2003 da

14

O Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos foi constituído por: Aída
Maria Monteiro Silva, Eliane Santos Cavaleiro, Flávia Cristina Piovesan, Iradj
Roberto Eghrari, Márcio Marques de Araújo, Margarida Bulhões Pedreira Genevois,
Maria Margarida Martins Salomão, Maria Nazaré Tavares Zenaide, Maria Victória de
Mesquita Benevides Soares, Martonio Mont' Alverne Barreto Lima, Nair Heloisa
Bicalho de Sousa, Ricardo Brisolla Balestreri, Roberto Monte, Sólon Eduardo Annes
Viola, Vera Maria Ferrão Candau, um representante da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados, dois representantes do Ministério da Educação,
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Secretaria Especial de Direitos Humanos - SEDH da Presidência da
República. Esse comitê contou com a articulação da SEDH, em parceria
com os Ministérios da Educação e Justiça e com a ONU, através da
UNESCO, além de algumas outras instituições que lidam com essa
temática. Essa parceria promoveu o Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos – PNEDH, que objetivava “destacar o papel
estratégico da educação em direitos humanos para o fortalecimento do
estado democrático de direito” (BRASIL, 2007).
Atualmente, o PNEDH, lançado em 2006, está subdividido em
cinco eixos: Educação Básica, Educação Superior, Educação NãoFormal, Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e
Segurança Pública, e Educação e Mídia. Em sua concepção, as políticas
educacionais em prisões foram desenvolvidas partir da perspectiva da
educação em direitos humanos, assim compreendida:
Desse modo, a educação é compreendida como um direito em si
mesmo e um meio indispensável para o acesso a outros direitos.
A educação ganha, portanto, mais importância quando
direcionada ao pleno desenvolvimento humano e às suas
potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente
excluídos. Essa concepção de educação busca efetivar a cidadania
plena para a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de
valores, atitudes e comportamentos, além da defesa
socioambiental e da justiça social. (BRASIL, 2007, p. 25).

Observamos a necessidade de valorizar os grupos socialmente
excluídos, e dentre esses, destacamos as pessoas em privação de
liberdade. Essa compreensão é de fundamental importância para
construção das políticas educacionais, buscando contribuir com os
sujeitos envolvidos no processo de ressocialização, como os presos ou
egressos do sistema penitenciário.
A educação em prisões, enquanto política intersetorial, da
educação e da justiça, ganha destaque no Brasil com a resolução nº
03/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do
cinco representantes da Secretaria Especial dos Direitos Humanos e um representante
da UNESCO.
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Ministério da Justiça, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a
Oferta de Educação nos estabelecimentos penais. Essas diretrizes
estabelecem que as ações de educação no contexto prisional devem
estar embasadas na legislação educacional e na lei de execução penal.
As diretrizes apresentam critérios para a oferta da educação em prisões
no Brasil, assim dispostas:
I – Atender aos eixos pactuados quando da realização do
Seminário Nacional pela Educação nas Prisões (2006), quais
sejam: a) gestão, articulação e mobilização; b) formação e
valorização dos profissionais envolvidos na oferta de educação
na prisão; e c) aspectos pedagógicos;
II – Resultar do processo de mobilização, articulação e gestão
dos Ministérios da Educação e Justiça, dos gestores estaduais e
distritais da Educação e da Administração Penitenciária, dos
Municípios e da sociedade civil;
III – Ser contemplada com as devidas oportunidades de
financiamento junto aos órgãos estaduais e federais;
IV – Estar associada às ações de fomento à leitura e a
implementação ou recuperação de bibliotecas para atender à
população carcerária e aos profissionais que trabalham nos
estabelecimentos penais;
V – Promover, sempre que possível, o envolvimento da
comunidade e dos familiares dos(as) presos(as) e internados(as)
e prever atendimento diferenciado para contemplar as
especificidades de cada regime, atentando-se para as questões de
inclusão, acessibilidade, gênero, etnia, credo, idade e outras
correlatas. (BRASIL, 2009, art. 3º).

Em 19 de maio de 2010 foi a vez do Ministério da Educação
publicar a resolução CNE/CEB15 nº 2, que dispõe sobre as Diretrizes
Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação
de privação de liberdade nos estabelecimentos penais:
As ações de educação em contexto de privação de liberdade
devem estar calcadas na legislação educacional vigente no país,
na Lei de Execução Penal, nos tratados internacionais firmados
pelo Brasil no âmbito das políticas de direitos humanos e
privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação – Ministério da
Educação do Brasil
15
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diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e são
extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do
sistema prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança.
(BRASIL, 2010, art. 2º).

O artigo 2º realça a afirmação do direito à educação no Brasil,
sistematizando as políticas educacionais para as pessoas em privação
de liberdade. Destacamos também o artigo 3º da mesma resolução, que
apresenta as responsabilidades dos entes federativos, revelando que “é
atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito
Federal (Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e deverá ser
realizada em articulação com os órgãos responsáveis pela sua
administração penitenciária” (BRASIL, 2010). Como apresentado
inicialmente, nosso enfoque será nas políticas de educação em prisões
no estado de Pernambuco, que ampliaremos nos capítulos 3, 4 e 5 deste
livro.
A Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011 promove algumas
alterações na Lei de Execução Penal – LEP de 11 de julho de 1984. Tais
alterações, que compõem o artigo 126 da LEP, prevê que “o condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”, da
seguinte forma:
§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:
I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência
escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive
profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação
profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
§ 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo
poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas
pelas autoridades educacionais competentes dos cursos
frequentados.
§ 3º Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas
diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se
compatibilizarem.
§ 4º O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no
trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a
remição. (BRASIL, 2011, art. 126).
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Assim, a remição da pena pelos estudos atua como matriz
motivacional para a pessoa em privação de liberdade, que além de gozar
o direito à educação, pode despertar para novas possibilidades ao sair
do mundo da prisão. Isto porque além da remição da pena pela presença
cotidiana na educação escolar prisional, conforme apresentamos, o
artigo 126 da LEP ainda prevê a remição penal para cada conclusão de
ensino, seja no regime fechado, semiaberto ou aberto.
§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido
de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que
certificada pelo órgão competente do sistema de educação.
§ 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderá remir, pela
frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional,
parte do tempo de execução da pena ou do período de prova,
observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão
cautelar.
§ 8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o
Ministério Público e a defesa. (BRASIL, 2011, art. 126).

Além dessas possibilidades de remição de pena, a educação em
prisões pode contribuir para qualificação ao mundo do trabalho, tanto
do ponto de vista da oferta de cursos profissionalizantes quanto pela
possibilidade de promover, para a pessoa em privação de liberdade, sua
reconexão ao mundo fora da prisão. Ainda existe muito preconceito
com a pessoa que passou pelo sistema prisional, sendo este quadro
ainda mais grave quando não existe uma escolarização mínima
comprovada. O artigo 128 da LEP assegura que “o tempo remido será
computado como pena cumprida, para todos os efeitos”. Seguindo o
âmbito da documentação escolar para fins de remição da pena, o artigo
129 destaca as responsabilidades sobre o fornecimento das informações
às autoridades competentes:
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo
da execução cópia do registro de todos os condenados que
estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de
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trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de
ensino de cada um deles.
§ 1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento
penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração
da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento
escolar. (BRASIL, 2011, art. 129).

Além da remição de pena pelo estudo e pelo trabalho previstas
na Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, outro avanço normativo para
educação em prisões no Brasil está presente na recomendação do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), nº 44, de 26 de novembro de 2013,
que dispõe sobre atividades educacionais complementares para fins de
remição da pena pelo estudo e estabelece critérios para a sua admissão,
o que inclui a prática da leitura. Nessa recomendação do CNJ, fica
expresso aos tribunais:
Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:
I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam
valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar,
assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de
educação nas prisões, tais como as de natureza cultural,
esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras,
conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da
unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por
instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder
público para esse fim. (BRASIL, 2013, Art. 1º).

Com a recomendação nº 44 do CNJ, são ampliadas as
possibilidades de remição de pena pelo estudo. Essa compreensão do
CNJ é de fundamental importância para os tribunais em todo Brasil, que
podem levar em consideração outras possibilidades de remição de pena,
para além do trabalho e da educação formal. No que diz respeito à
remição de pena pela leitura, como atividade complementar, foram
estabelecidos critérios para a pessoa em privação de liberdade ter direito
a essa modalidade de remição.16

16

Os critérios para remição de pena pela leitura a partir da recomendação nº 44 do
CNJ estão disponíveis em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1907.
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A articulação entre a educação e o sistema penitenciário foi
alargada com o decreto nº 7.626/2011, que institui o Plano Estratégico
da Educação no âmbito do sistema prisional. Esse decreto busca ampliar
e qualificar a educação em prisões, não apenas na educação básica, mas
também na educação profissional e tecnológica, e na educação superior.
Essas ações são pactuadas através dos Planos Estaduais de Educação
em Prisões – PEEP, que estabelecem um plano de ação com metas a
serem realizadas pelos estados. Ampliaremos o debate sobre o PEEP de
Pernambuco no quinto capítulo deste livro.
O decreto nº 7.626/2011 sistematiza as competências distintas
do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, numa relação de
colaboração e complementação. Nessa parceria, cabe ao Ministério da
Educação:
Art. 6º Compete ao Ministério da Educação, na execução do
PEESP:
I - Equipar e aparelhar os espaços destinados às atividades
educacionais nos estabelecimentos penais;
II - Promover a distribuição de livros didáticos e a composição
de acervos de bibliotecas nos estabelecimentos penais;
III - Fomentar a oferta de programas de alfabetização e de
educação de jovens e adultos nos estabelecimentos penais; e
IV - Promover a capacitação de professores e profissionais da
educação que atuam na educação em estabelecimentos penais.
(BRASIL, 2011, art. 6º).

É competência do Ministério da Justiça:
Art. 7º Compete ao Ministério da Justiça, na execução do
PEESP:
I - Conceder apoio financeiro para construção, ampliação e
reforma dos espaços destinados à educação nos
estabelecimentos penais;
II - Orientar os gestores do sistema prisional para a importância
da oferta de educação nos estabelecimentos penais; e
III - Realizar o acompanhamento dos indicadores estatísticos do
PEESP, por meio de sistema informatizado, visando à orientação
das políticas públicas voltadas para o sistema prisional.
(BRASIL, 2011, art. 7º).
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Essas ações conjuntas entre os Ministérios da Justiça e
Educação podem promover o fortalecimento e desenvolvimento da
educação em prisões no Brasil, porém, as intervenções necessitam de
um viés pedagógico que respeite as diferenças e os direitos humanos.
Nesse recorte cronológico brasileiro do direito à educação, em
especial nas prisões, destacamos por fim o Plano Nacional de Educação
(PNE 2014-2024), Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, situando a
EJA em prisões nas metas nº 9, estratégia 9.8, e na meta nº 10, estratégia
10.10, assim dispostas:
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.
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, 2014, metas 9 e 10 do PNE 20142024).

Esse debate será ampliado no capítulo 5 deste livro, que revela
a pesquisa de campo com os sujeitos participantes da EJA em prisões
de Pernambuco. Argumentamos que a efetivação do direito à educação
em prisões passa necessariamente pela perspectiva de uma educação em
e para os direitos humanos. Este pode ser um dos caminhos para
reforma da atual estrutura da política educacional em prisões e porque
não dizer, para o estabelecimento de um novo modelo de atuação no
sistema penitenciário brasileiro.
1.4 FUNDAMENTOS TEÓRICOS PARA EDUCAÇÃO EM
PRISÕES
A construção de marcos legais do direito à educação, em
especial da educação em prisões, possibilita a ampliação do debate no
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âmbito das políticas educacionais brasileiras. Em nossa ótica, o debate
sobre a educação em prisões torna-se emergencial e relevante no meio
acadêmico e social, pela possibilidade de contribuir com as pessoas que
estão em privação de liberdade a partir de duas dimensões que
conceituamos como: “produtiva” e de “emancipação cidadã”.
A primeira delas, a “produtiva”, traz a perspectiva de que temos
pessoas que gozam do direito à educação e podem usufruir deste bem
cultural como portal de reflexão e aprendizagem no período do
cumprimento de sua pena privativa de liberdade. O acesso ao
conhecimento pode contribuir na formação de valores civilizatórios e
de respeito ao direito do próximo, tendo em vista que estas pessoas
romperam com as regras sociais na relação entre direitos e deveres
previstos em nossa constituição federal.
A segunda perspectiva de contribuição da educação em prisões,
em nossa ótica, está relacionada com a “emancipação cidadã”.
Compreendemos que é muito difícil falar em ressocialização para uma
pessoa que passou todo período do cumprimento da pena sem nenhuma
contribuição educativa, e quando falamos isso não resumimos à
educação formal, em sala de aula, mas também a educação não-formal
e informal17.
No Brasil as pessoas em privação de liberdade retornarão ao
convívio em sociedade após o cumprimento da pena, de modo que a
“emancipação cidadã” pode contribuir nessa transição entre o período
do cumprimento da pena e o retorno à sociedade. Quando as pessoas
não conseguem vislumbrar o retorno à sociedade como uma
possibilidade de recomeço, podem voltar ao mundo do crime, e
consecutivamente ao sistema penitenciário (IPEA, 2015).
Compreendemos que é impossível pensar em ressocialização
sem “emancipação cidadã”, e nesse sentido o papel da educação é
fundamental, ao despertar novas possibilidades para uma nova vida em
sociedade. Porém não devemos reduzir a noção de educação em prisões
17

Discussão ampliada no Relatório Global Sobre Aprendizagem e Educação de
Adultos (UNESCO, 2010, p. 22).
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exclusivamente à escolarização de pessoas, pois, como destaca Ireland
(2011):
Ao se pensar o processo educativo no espaço da prisão, há de se
ter clareza sobre os limites impostos pelo contexto singular, mas
também não reduzir o processo educativo à escolarização. Como
em qualquer processo educativo, há que se buscar entender os
interesses e as necessidades de aprendizagem da população
carcerária e quais os limites que a situação impõe sobre esse
processo. (IRELAND, 2011, p. 12).

Corroborando o pensamento de Ireland (2011), de que as
políticas educacionais em prisões devem estar entrelaçadas com os
interesses e necessidades de aprendizagem das pessoas em privação de
liberdade, buscamos elencar contribuições a partir do nosso referencial
de análise, focado nos fundamentos da teoria crítica, e, particularmente,
na pedagogia social crítica. A partir dessa construção teórica, buscamos
elementos para compreender a Educação em Prisões e sua relação com
a Educação em Direitos Humanos.
Inicialmente, nosso marco teórico está fundamentado na Teoria
Crítica, a partir de Theodor Adorno e Max Horkheimer, e na Teoria
Política de Hannah Arendt. Para compreender algumas questões atuais
no processo de escolarização e da escola, a Teoria Crítica em Adorno
apresenta uma importante reflexão para o contexto da Educação em
Prisões e sua relação com a sociedade, ressaltando a necessidade do
desenvolvimento da educação para a autonomia, levando em
consideração a formação ética para uma educação inclusiva e com
justiça social.
Em Adorno (2003) observamos que a educação para
emancipação é o princípio fundamental da não dominação, e que a crise
da educação está relacionada à crise da formação cultural da sociedade
capitalista. É importante compreender que Adorno não fundamentou
uma concepção ou teoria da educação, nem utilizou o conceito de
emancipação com fins pedagógicos.
Encontramos elementos na Teoria Crítica para promover uma
discussão sobre a realidade social contemporânea, a partir de reflexões
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filosófico-sociais que podem contribuir na compreensão do contexto
social e seus reflexos na atualidade.
A partir da teoria crítica, como crítica social, encontramos
fundamentos teóricos para compreender a violação de direitos das
pessoas em privação de liberdade no Brasil, tendo como ponto nodal o
atual modelo social excludente. Adorno defende, a partir da teoria da
semi-formação, que o insucesso escolar pode estar relacionado, como
consequência, a uma semi-educação (ADORNO, 1979). Ressaltamos,
que nossa opção teórica na tradução desta obra parte da perspectiva da
Theorie der Halbbildung, como uma Teoria da Semi-Formação,
apresentada por Vilela (2006):
Nessas condições, podemos afirmar que Adorno nos assinala
uma possibilidade de fazer outra educação, orientada para a não
dominação, contra toda forma de opressão, fundada no
compromisso com a tolerância, com a solidariedade, com o
respeito e com a ação coletiva, orientada para o bem comum;
deliberadamente, fomentar a capacidade de superar o
conformismo e a indiferença, a capacidade de experimentar, de
arriscar, de fazer diferente dos outros, de romper com a
heteronomia resultante da vida social sob as relações sociais
capitalistas. Essa heteronomia revela-se na vida social pautada
por ações determinadas fora do sujeito, assim torna os sujeitos
dependentes de normas que não são assumidas pela sua própria
razão. A finalidade da proposta de educação, no sentido
adorniano, educação para a autonomia, para a não dominação,
seria, então, promover o desenvolvimento da subjetividade e da
individualidade como condição para viver a pluralidade da vida
social humana. (VILELA, 2006, p. 62).

Outra importante contribuição teórica para a compreensão do
estudo sobre educação em prisões está presente na obra “Dialética do
Esclarecimento” (HORKHEIMER E ADORNO, 2003). Essa obra nos
fornece um diagnóstico da sociedade ao longo da história, destacando a
relação entre a educação como emancipação e a educação como
estratégia de dominação. Nesta obra, Horkheimer e Adorno
demonstram como a sociedade pode se transformar numa barbárie,
mesmo com um projeto de emancipação, travestido de caráter científico
e racional, quando esse projeto passa a dominar todas as esferas da vida,
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sem que seja percebido o seu caráter de dominação. Como exemplo,
podemos citar o holocausto promovido pelo estado nazista no século
passado.
Horkheimer e Adorno criaram, em 1947, o conceito de Indústria
Cultural como um sistema político e econômico que proporciona a
produção de bens de cultura, tais como filmes, livros, música popular e
programas de TV, por exemplo. Essa indústria cultural utiliza esses bens
de cultura como mercadorias e estratégias de controle social,
proporcionando assim a dependência e alienação das pessoas, trazendo
consigo todos os elementos do mundo industrial moderno, exercendo a
função específica de portadora da ideologia dominante.
A alienação promovida pela massificação da indústria cultural
leva à sociedade uma perda de sua sensibilidade no âmbito do respeito,
da solidariedade e principalmente, da dignidade humana, e pode
promover uma dominação ideológica na contemporaneidade a partir
dos meios de comunicação de massa, como o cinema, rádio, TV, jornal,
internet, etc., perpetuando modelos hegemônicos e ideológicos; as
massas adotam tais discursos como verdade absoluta ou pensamentos
coletivos, de tal modo que a grande função da indústria cultural acaba
sendo a massificação de sujeitos passivos.
Podemos dizer, assim, que os efeitos da Indústria Cultural, em
Horkheimer e Adorno, transcendem a própria materialidade dos
produtos da indústria cultural, possibilitando o entendimento sobre os
resultados sociais desse processo, na dominação da consciência das
pessoas e na destruição da sua autonomia. Nesse sentido, podem
também promover na sociedade a reprodução de projetos e discursos
que violam os direitos humanos, como por exemplo, a difusão da ideia
de que “bandido bom é bandido morto”, “pode matar bandido que não
faz falta”, “bandido não tem jeito, para quê estudar ou trabalhar?”.
Esses perniciosos discursos, promovidos por projetos de
governo “totalitários”, por exemplo, potencializados pela massificação
social, podem caminhar para a instituição de uma sociedade da barbárie
e das violações de direitos, tendência que se verifica também no Brasil,
com o atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Tais discursos, que
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são massificados nos programas policiais e nas pautas políticas
autoritárias, e ampliados pelas notícias falsas (fakenews) que circulam
em redes sociais, têm como objetivo desqualificar as políticas públicas
de ressocialização, bem como as políticas sociais que reconhecem a
importância de promover e assegurar os direitos humanos de pessoas
em situação de privação de liberdade; direitos estes que já são
assegurados em leis nacionais e internacionais.
Nessa ótica, faz-se necessário compreender a educação em prisões
como estratégia de combate à barbárie, pois dependendo do projeto de
sociedade, a população carcerária e todas as pessoas que cometerem
alguma violação podem vir a ser vítimas de chacinas legais, que recebem
o apoio da sociedade, que as vê como algo normal e natural.
Ampliamos nossa discussão, através do diálogo com Hannah
Arendt, que fundamenta a crise da educação como parte da crise da
modernidade (ARENDT, 2001). Ela não analisa a educação como
fenômeno isolado, observando que a crise na educação está fundada em
questões mais amplas. Na obra de Arendt, “Entre o Passado e o Futuro”,
é ressaltado o cuidado com os conceitos e discursos dos modelos
hegemônicos na relação de opressão, coerção, desumanização,
resultados do modelo capitalista, destacando o conceito de
“coisificação do ser humano”. Pensar a educação em prisões é
promover as possibilidades de superação de pessoas que cometeram
delitos, mas necessitam de novas oportunidades, e neste caso, a
educação pode ser vista como uma estratégia eficaz de ressocialização.
Ainda nessa obra, Arendt (2001) considera a educação como a
possibilidade real de escapar da banalidade do mal. Através da
educação formamos as pessoas para a vida em sociedade, para o mundo
público. A educação é uma forma de renascimento da vida privada para
o mundo público, através dela chegamos à natalidade civil, ou seja,
nascemos para a vida social, a educação é uma expressão de amor ao
mundo.
Arendt (1990) e Adorno (2003) nos trazem a importância do
cuidado com discursos e modelos de educação, pois a humanidade já
validou técnica e cientificamente a barbárie e o genocídio, como por
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exemplo, na Alemanha de Hitler, nas ditaduras da América Latina, nos
processos históricos de colonização.
Essa discussão é ampliada por Arendt (1990) em “Origens do
Totalitarismo”, refletindo sobre a realidade de estados que se
constituem sob a perspectiva penal, em vez de ter como prioridade o
social, e busca reafirmar a real necessidade da promoção da liberdade
como principal desafio democrático. Barros Filho (2014) menciona
outra reflexão em Arendt (2007) refletindo sobre o processo de
construção da igualdade na perspectiva do “direito a ter direitos”. A
partir das contribuições de Arendt (2007), assim se expressa Barros
Filho (2014):
Podemos até ser livres, mas a igualdade requer um mundo
comum em direitos e oportunidades que só se chega à igualdade
na luta política pelo “direito a ter direitos”. Tal afirmação
significa que a ocorrência da desumanização pelos processos
excludentes, fere e viola a necessidade de que requer a
necessidade de viver em um mundo comum. Essa segregação
produzida pela exclusão ou pela desigualdade resulta na banalização
da barbárie, da invisibilidade e da indiferença social, favorecendo a
“banalidade do mal”, ações que começam nos preconceitos e que
podem chegar ao extermínio, à eliminação do diferente que é
considerado em nossa sociedade “incômodo e sem lugar no mundo”.
(BARROS FILHO, 2014, p. 35).

A partir de elementos fundamentados em Adorno, Horkheimer
e Arendt, podemos pensar formas de contribuição para as políticas
educacionais em prisões. Essa construção teórica da educação em
prisões, na perspectiva de uma educação em direitos humanos, encontra
fundamentos, também, no âmbito da Pedagogia Social Crítica, a partir
de Paulo Freire, Abraham Magendzo e Henry Giroux.
Realçamos, a propósito, que em nosso livro não buscamos
discutir um modelo exclusivo para Educação em Prisões, nem
tampouco construir uma pedagogia do cárcere. Buscamos com a
pedagogia social crítica, encontrar fundamentos que contribuam para
reflexão das dificuldades vigentes no cotidiano prisional, buscando
ampliar o olhar no âmbito das políticas educacionais, e nessa
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perspectiva dialogar sobre os processos de aprendizagem na educação
em prisões.
Entendemos que a fundamentação teórica pautada na Teoria
Crítica e consecutivamente, numa Pedagogia Crítica, pode revelar
contribuições para uma educação em prisões direcionada para o
fortalecimento dos direitos humanos. O brasileiro Paulo Freire é uma
matriz referencial da Pedagogia Crítica, que busca promover o
“empoderamento” pautado na consciência crítica e política. Freire
(1984), em suas experiências pedagógicas com grupos excluídos,
relatadas na obra “Pedagogia do Oprimido”, fundamentou sua crítica
social a partir do modelo escolar excludente vigente, promovendo a
necessidade de repensar a educação brasileira, tendo em vista as
inúmeras desigualdades sociais características da nossa sociedade.
Freire nos apresenta uma pedagogia que busca uma nova experiência
de relacionamento entre estudante, professor e a sociedade, fornecendonos fundamentos teóricos para a educação em prisões.
Em “Educação como Prática de Liberdade”, Freire (1986) busca
o desenvolvimento da conscientização de uma abordagem promotora
da emancipação, que focalize a educação como instrumento de
libertação, o que se aplica bem ao contexto prisional, em que a
conquista da liberdade, através do acesso à educação, teria um efeito
ampliado. As políticas educacionais podem contribuir no
empoderamento das pessoas presas, e, consequentemente, no seu
processo de formação para cidadania.
É nesta perspectiva que Freire nos traz suas contribuições
teóricas, promovendo esperanças para a construção de um novo
caminhar. A educação em prisões é ofertada na modalidade Educação
de Jovens e Adultos, e nesse âmbito Freire (2001), que foi criador de
um revolucionário método de alfabetização, em “Pedagogia da
Esperança” ressalta também o papel do educador como promotor da
esperança dos seus estudantes.
Os profissionais que atuam com a educação em prisões devem
compreender a necessidade da promoção de uma formação para além
de conteúdos programáticos e avaliações de aprendizagem de larga
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escala, que os governos impõem, totalmente descontextualizados com
as reais necessidades de aprendizagem desta população. Essa reflexão
é destacada em Bittar (2007), revelando o papel central das pessoas que
atuam com a educação em direitos humanos.
Um projeto de direitos humanos deve acima de tudo ser capaz
de sensibilizar e humanizar, por sua própria metodologia, muito
mais que pelo conteúdo daquilo que se aborda através das
disciplinas que possam formar o caleidoscópio de referenciais
de estudo e que organizam a abordagem de temas os mais
variados, que convergem para a finalidade última do estudo: o
ser humano. (BITTAR, 2007, p. 316).

A relação teórica entre a Pedagogia Social Crítica e a Educação
em Direitos Humanos ganha destaque a partir das contribuições de
Abraham Magendzo. Inicialmente Magendzo (2002) realiza uma
análise teórica que sistematiza o reconhecimento da Pedagogia Social
Crítica como parte importante da Teoria Crítica, destacando Paulo
Freire como matriz inspiradora de movimentos sociais que resultaram
no atual debate na América Latina, na linha do que conceituamos de
Educação em Direitos Humanos.
Magendzo argumenta que a Educação em Direitos Humanos
pode contribuir no “empoderamento” das pessoas, ampliando a
emancipação dos “sujeitos de direitos”. Porém, essa relação só
consegue ser desenvolvida em um ambiente educacional apropriado, ou
seja, ambientes que preservem a dignidade da pessoa humana. Esse é
um grande desafio na realidade da educação em prisões. Para Magendzo
(2002) a educação em direitos humanos representa umas das expressões
mais concretas e tangíveis da Pedagogia Crítica, e o desenvolvimento
de um ensino pautado nos seus princípios cria esse ambiente adequado.
Assim, Magendzo (2006) a partir da fundamentação teórica na
Pedagogia Crítica, formula a seguinte definição de Educação em
Direitos Humanos:
Uma prática educativa que encontra fundamentos no
reconhecimento, na defesa, respeito e promoção dos direitos
humanos e que tem por objetivo desenvolver nos indivíduos e na
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sociedade suas máximas capacidades como sujeitos de direitos
e fornece as ferramentas e elementos e tornar eficazes. Trata-se
de uma formação que reconhece as dimensões históricas,
políticas e sociais da educação e que estão baseadas em valores,
princípios, mecanismos e instituições relativos aos direitos
humanos em sua totalidade em sua relação de interdependência
e indivisibilidade com a democracia, do desenvolvimento e da
paz. (MAGENDZO, 2006, p. 23, tradução livre).

Outro olhar teórico sobre essa perspectiva está presente em
Candau e Sacavino (2013), nos resultados que apresentam da pesquisa
“Educação em Direitos Humanos na América Latina e no Brasil: gênese
histórica e realidade atual”. Essa pesquisa contribui com a análise do
percurso histórico da educação em direitos humanos, identificando as
concepções, as experiências, os desafios e possibilidades vigentes.
Podemos encontrar contribuições da Pedagogia Social Crítica
também em Henry Giroux (1983), um dos primeiros teóricos nos
Estados Unidos sobre a temática, que foi influenciado também pelas
discussões levantadas por Paulo Freire, entre outras referências da
teoria crítica. As contribuições de Giroux para o campo da educação
podem ser classificadas a partir de três dimensões. A primeira,
relacionada à compreensão do professor como um intelectual público;
a segunda refere-se à Escola como parte da esfera pública, e a última é
direcionada para a crítica sobre os currículos escolares. Nesta última
dimensão incluímos também Michael Apple, crítico da ordenação
curricular. Não aprofundaremos o debate no âmbito da teoria crítica do
currículo, buscando apenas evidenciar suas contribuições e
singularidades para a educação em prisões.
Compreendemos que Freire (1986) e Giroux (1983)
desenvolvem um produtivo diálogo em prol da emancipação das
pessoas a partir da ação democrática no ambiente escolar, revelando a
necessidade do caráter crítico da escola na superação das desigualdades
sociais e violações. Tanto Freire (1986) como Giroux (1983) buscam, a
partir de uma Pedagogia Social Crítica, apresentar contributos teóricos
que afirmam a escola como portal de libertação. Nosso olhar
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compreende que a escola no ambiente prisional possibilita uma dupla
possibilidade de libertação, a liberdade do corpo e do pensamento.
Em Apple (2000) encontramos também contribuições para as
políticas educacionais, a partir de pesquisas realizadas na Universidade
de Wisconsin - Madison, nos Estados Unidos, no departamento
“Educational Policy Studies” (Estudos de Política Educacional).
Gondim e Lima (2016) defendem que Apple contribui teoricamente não
apenas com os estudos de currículo, mas, sobretudo, para os estudos das
políticas educacionais, destacando:
Trata-se de um exercício rigoroso de analisar fenômenos
complexos sem simplificá-los, mas simultaneamente buscar
uma escrita que seja generosa com os leitores. Apple afirma ser
contrário às análises e exposições herméticas, que considera
serem, em alguns casos, estratégias de conversão dos estudiosos
para ganhar status acadêmico. Essa é uma lição para todos nós
interessados na análise de complexas políticas educacionais.
(GANDIM E LIMA, 2016, p. 653.).

Nossa preocupação caminha nesse sentido, de oferecer aos
gestores, professores e profissionais da educação e do sistema
penitenciário, fundamentos teóricos que possam contribuir com a
implementação do direito à educação das pessoas em privação de
liberdade, em especial, com a qualidade da educação ofertada. Esse é
um debate complexo, porém buscamos construir um diálogo que,
atendendo aos rigores acadêmicos e científicos, consiga ir além das
bibliotecas das universidades e banco de dados digitais, chegando ao
contexto efetivo da educação em prisões.
Em Carvalho e Estêvão (2013) encontramos outras
contribuições a fundamentação do trabalho pedagógico a partir da
Teoria e Pedagogia Social Crítica, em sintonia com a Educação em
Direitos Humanos:
Os fundamentos da teoria e da Pedagogia Crítica em
consonância com os objetivos da EDH terão um importante
papel no desenvolvimento do trabalho pedagógico. Uma
pedagogia crítica para a Educação em Direitos Humanos pode
contribuir para o trabalho pedagógico na medida em que
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compreende e discute as novas formas de desenvolvimento,
repensa as propostas educacionais e de ação político-pedagógica
para controlar/subverter seus efeitos, desconstrói o debate
educacional/social estabelecido sobre Direitos Humanos, articulando
estratégias, políticas e práticas pedagógicas de respeito e
solidariedade. (CARVALHO; ESTÊVÃO, 2013, p. 427).

Entendemos assim, que a educação em direitos humanos pode
contribuir para educação em prisões e consecutivamente, para as
políticas educacionais relativas às pessoas em privação de liberdade. Na
mesma direção caminha Silveira (2007), na sua conceituação de
educação em direitos humanos:
A educação é o caminho para qualquer mudança social que se
deseje realizar dentro de um processo democrático. A educação
em direitos humanos, por sua vez, é o que possibilita sensibilizar
e conscientizar as pessoas para a importância do respeito ao ser
humano, apresentando-se na atualidade, como uma ferramenta
fundamental na construção da formação cidadã, assim como na
afirmação de tais direitos. (SILVEIRA, 2007, p. 488).

É nessa ótica da preservação da dignidade da pessoa humana
que pautamos nosso livro. Não é possível pensar em dignidade da
pessoa humana sem o acesso de todos à educação. Assim, não podemos
pensar o processo de ressocialização sem políticas educacionais em
prisões, políticas essas que dialoguem com os princípios da educação
em direitos humanos.
Após essa breve contextualização teórica, apresentamos
algumas pesquisas contemporâneas mais específicas acerca dos
fundamentos pedagógicos para educação em prisões, a partir de estudos
realizados por Ireland (2011), De Mayer (2013), Onofre (2013 e 2015),
Leme (2018), Cabral (2019), Julião e Godinho (2019), Onofre,
Fernandes e Godinho (2019) e Silva (2020).
Para Onofre (2015), a educação popular apresenta-se como uma
possibilidade pedagógica e política que deve estar intrinsecamente
atrelada à EJA adotada em prisões, sugerindo que esta deva estar
“pautada nos ideais de educação popular e que tenha o homem e a vida
como centros do processo educativo, em que o aprender a ler, a escrever
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e interpretar perpassem esse movimento de (re)construção da cidadania
e da dignidade humana. (ONOFRE, 2015, p. 252). Acreditamos, como
o autor, que é nessa perspectiva de estabelecer elos de promoção da
cidadania e da dignidade da pessoa humana que a EJA em prisões
precisa estar situada.
Nossa compreensão da educação em prisões encontra espaço
também em De Mayer (2013) ao refletir que “educar é dar dignidade –
ou mais exatamente – permitir a cada um reencontrar em si sua
dignidade fundamental”. (DE MAYER, 2013, p. 42). Esse olhar
ampliado nos leva a compreender a educação em prisões como
expressão da educação de jovens e adultos (IRELAND, 2011), uma
relação que é compartilhada por Onofre, Fernandes e Godinho (2019),
que compreendem a EJA em prisões como espaço permanente de luta
da educação popular:
Em nossas reflexões sobre o tema, temos argumentado que sim,
é possível encontrar, no cotidiano das unidades prisionais,
brechas ou fissuras nessa estrutura hierárquica e autoritária.
Além disso, entendemos que esse paradoxo faz parte das
especificidades da educação de jovens e adultos em contextos de
restrição e privação de liberdade. Se lidar com as contradições
do contexto é um desafio que a educação popular nunca se negou
a enfrentar, na prisão não seria diferente. (ONOFRE;
FERNANDES; GODINHO, 2019, p. 467).

Esse compromisso histórico da educação popular na educação
de jovens e adultos, principalmente a partir das contribuições de Paulo
Freire, citadas anteriormente, ganha ainda mais espaço no debate sobre
a educação em prisões. Para Silva (2020), a educação em prisões deve
ser fundamentada a partir da Pedagogia Social, numa relação assim
caracterizada:
O que fazemos fora da escola, nos movimentos sociais, nas
manifestações culturais e nas organizações sociais é Educação
Popular, Educação Comunitária ou Educação Social e estas se
servem da Pedagogia Social como uma teoria geral. Dado o
conjunto de déficits que caracterizam a população prisional,
entendemos como insuficiente a Pedagogia Escolar e a
Educação Escolar para superá-las e por esta razão concebemos
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a Educação em Prisões como uma prática de Educação Social
referenciada na Pedagogia Social. (SILVA, 2020, p. 66).

Nosso compromisso, ao proporcionarmos uma reflexão sobre os
fundamentos teóricos da educação em prisões, vem no sentido de ir além
do debate sobre o direito à educação. Já se percebem muitos avanços nos
pactos jurídicos e normativos. Mas precisamos instigar o debate da EJA
em prisões para além de censos penitenciários e da certificação escolar,
como destacam Onofre, Fernandes e Godinho (2019):
A Educação de Jovens e Adultos, a EJA no contexto prisional,
não pode ser “uma distribuidora” de conhecimentos básicos com
vistas à certificação, como novas roupagens para a Educação
Bancária (FREIRE, 1993). Um currículo que prescreve um
“mínimo” que é o “máximo” para salvaguardar o discurso do
direito é um currículo traiçoeiro que oferece migalhas para
cumprir minimamente a legislação. (ONOFRE; FERNANDES;
GODINHO, 2019, p. 469).

O debate sobre a EJA inspirou muitas produções (dissertações e
teses) na última década (CABRAL, 2019). Nosso livro busca fomentar
ainda mais o debate acadêmico e científico sobre essa temática,
discutindo especificamente a aplicação da EJA no sistema prisional. É
o que faz também Silva (2017), que fundamenta o diálogo da EJA com
a educação popular a partir das reflexões de Paulo Freire, lançando o
seguinte questionamento:
[...] como pode o preso sair da situação de opressão, de modo a
alcançar sua ressocialização, se a educação que lhe é proposta,
os métodos, as metodologias, as práticas e concepções
pedagógicas, estiverem voltadas para a manutenção das forças
de quem oprime sobre os oprimidos? Nesse sentido Freire
apresenta a importância do professor entender seu papel
problematizador a fim de buscar uma educação que se firme
como aquela que almeja a liberdade do indivíduo. (SILVA,
2017, p. 90).

Seguindo com essa fundamentação da EJA em prisões, na ótica
da educação popular, trazemos as contribuições em Onofre, Fernandes
e Godinho (2019), que nos apresentam três proposições pedagógicas
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para que este trabalho com a EJA nas prisões resulte satisfatório: 1) a
articulação entre as práticas educativas; 2) a organização curricular
flexível e o trabalho interdisciplinar como proposta metodológica; 3) a
valorização do trabalho docente.
A primeira dimensão pedagógica implica em compreender que
a responsabilidade do processo de ressocialização e reintegração não
pode ser de responsabilidade exclusiva da escola e dos professores.
Nesse sentido, verifica-se a necessidade da articulação entre as práticas
educativas escolares e as demais ações desenvolvidas no contexto
prisional, para além da escola, como ressaltam Onofre, Fernandes e
Godinho (2019):
Entendemos que a escola, as oficinas de trabalho, de artesanato,
de informática, de jogos dramáticos, os cultos religiosos, as
atividades de lazer, as rodas de leitura, as discussões de
documentários, entre outras, se constituem em práticas que
educam, uma vez que nelas se estabelecem o convívio, as
aprendizagens e o respeito pelo outro [...]. Não se trata de tomar
um sujeito a ser atendido por diversas ações isoladas, mas
promover um programa educativo integrado, que respeite a
singularidade e que faça com que as pessoas se sintam seguras
de estar no mundo, saibam fazer escolhas e estejam conscientes
de que existem múltiplas formas de se viver. Tais aprendizagens
poderão contribuir com o processo de (re)inserção social e na
organização de um projeto de vida. (ONOFRE; FERNANDES;
GODINHO, 2019, p. 470).

Essa primeira proposta está em consonância com as pesquisas
de Ireland (2011) ao compreender a EJA em prisões numa perspectiva
que ultrapassa a educação formal, apresentando a necessidade da sua
articulação com as intervenções educativas não-formais e informais,
dentro do projeto político pedagógico da instituição prisional.
A segunda proposição de Onofre, Fernandes e Godinho (2019)
defende a sistematização de uma organização curricular flexível, que
tenha no trabalho interdisciplinar um fundamento pedagógico
importante para EJA em prisões, como descrito a seguir:
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Não é possível, em nosso entender, levar uma proposta de mera
transposição de escola convencional, dos currículos, dos
materiais, das ferramentas metodológicas para o interior da
prisão. Os desenhos curriculares flexíveis podem ser
apropriados aos demais espaços escolares, especialmente aos
referentes à Educação de Jovens e Adultos, em função de
desejos, necessidades e histórias/trajetórias de vida e à escuta
como ferramenta essencial do fazer pedagógico [...]. A
organização curricular flexível pode sugerir a proposta de uma
pedagogia em eixos temáticos, em temas geradores, em projetos
com aulas compartilhadas, com organização de atividades
individuais e grupais, respeitando os ritmos e níveis de
aprendizagem de cada estudante e provocando-os a avançar em
suas aprendizagens. Em tal perspectiva, os currículos das
diferentes disciplinas e atividades devem ser pensados em
conjunto, como propõem as perspectivas pedagógicas com um
propósito
epistemológico.
(ONOFRE;
FERNANDES;
GODINHO, 2019, p. 471).

Essa perspectiva pedagógica que valoriza as práticas
interdisciplinares encontra também destaque nas contribuições em
Frigoto (2008), no entendimento de que é necessário reconhecer as
peculiaridades da EJA no contexto prisional, que traz um perfil dos
sujeitos educandos, o que requer uma reorganização específica da
estrutura pedagógica.
A terceira e última diretiva pedagógica da EJA em prisões, na
leitura de Onofre, Fernandes e Godinho (2019), ressalta a valorização
do trabalho docente. Essa proposição apresenta a necessidade do
professor que atua na EJA em prisões ter um comprometimento
permanente com a humanização do trabalho docente, bem como o apoio
das instituições envolvidas, seja no projeto educativo ou na gestão do
sistema penitenciário:
É preciso considerar que o trabalho dos professores no contexto
prisional se dá em um espaço pouco hospitaleiro. Nas
regularidades da prisão evidencia-se a figura do professor como
ator relevante na construção de espaços onde o aprisionado pode
(re)significar o mundo como algo dinâmico e inacabado. É
preciso garantir espaços de diálogo entre os pares e junto à
gestão das instituições implicadas, sistemas estaduais de
educação e sistema de administração penitenciária, de modo que
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os professores se sintam representantes de um projeto político
pedagógico, e não uma visita inoportuna na prisão. Na medida
em que a voz dos professores encontrar maior eco junto às
instituições, podemos ultrapassar uma mera constatação de
situações de saturação para potencializar a dimensão política das
práticas sociais vinculadas à educação. (ONOFRE;
FERNANDES; GODINHO, 2019, p. 471).

Essa terceira dimensão revela a emergência da valorização do
trabalho docente como elemento primordial na construção da prisão
como espaço de aprendizagens significativas, promovendo cada vez
mais os elos da promoção da cidadania e da (re)conexão social.
A elaboração, financiamento e implementação das políticas
educacionais para as pessoas privadas de liberdade, necessita estar em
sintonia com um projeto que vai além da escolarização e da certificação
escolar da EJA. Nossa compreensão é que a educação em prisões deve
estar comprometida com um projeto de sociedade, de esperança e de
vida. Em Leme (2018), situamos o compromisso que o estado e a
sociedade devem então assumir:
É imprescindível pontuar, que todo o esforço para a criação de
políticas de educação e da oferta de práticas educativas nas
prisões só terá sentido se a sociedade compreender que as
pessoas que se encontram hoje em situação de privação de
liberdade merecem uma segunda chance. Sem investimento,
sem a criação de novos modelos, sem a adaptação de práticas,
metodologias e materiais, toda ação não terá resultado. (LEME,
2018, p. 239).

As pessoas presas são parte integrante da sociedade, mesmo que
momentaneamente estejam isolados do convívio social, no período de
cumprimento da pena. Não podemos perder a esperança de acreditar na
capacidade de mudança do próximo, e a educação contribui na
retroalimentação desse olhar esperançoso, principalmente nos desafios
das prisões. Nosso bem mais precioso é a vida, e por esse motivo
precisamos buscar a evolução moral, espiritual, intelectual e humana,
para contribuir com esse público historicamente excluído, segregado e
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estigmatizado, que são as pessoas em situação de restrição18 e privação
de liberdade. Por isso, é importante ressaltar que essa é uma
responsabilidade coletiva, não apenas da escola e dos profissionais da
educação.
A partir de todos esses questionamentos, buscamos investigar a
realidade de Pernambuco, revelando as vozes dos sujeitos envolvidos
com a EJA em prisões a partir da pesquisa de campo realizada, o que
será apresentado e discutido a partir do próximo capítulo.

O termo “restrição de liberdade” refere-se às pessoas que estão no regime de pena
semiaberto.
18
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CAPÍTULO 2
POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DE PERNAMBUCO
Nesse capítulo abordamos a experiência com as políticas
públicas para educação em prisões no estado de Pernambuco, tendo
como recorte temporal o período de 2011 a 2020. Visamos compreender
o que foi desenvolvido na década escolhida como recorte temporal, no
que se refere à educação em prisões enquanto política de estado, e sua
repercussão em Pernambuco. O referencial jurídico e normativo do
direito à educação em espaços de privação de liberdade, apresentados
no capítulo anterior, situam a década selecionada (2011-2020) como
referência de importantes conquistas no Brasil.
Buscamos inicialmente compreender a contextualização da
educação em prisões no Estado de Pernambuco, desenvolvendo em
seguida um breve diagnóstico da oferta escolar da EJA em prisões. Por
fim, apresentamos as dimensões normativas adotadas na educação em
prisões a partir da realidade vivenciada entre a Secretaria de Educação
e sua relação com a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através
da Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES, responsável pelo
Sistema Penitenciário de Pernambuco.
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM PRISÕES
NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Atualmente, a educação formal em prisões é ofertada
regularmente através da Secretaria de Educação e Esportes (SEE) de
Pernambuco, por meio da Gerência Geral de Modalidades (GGMOD),
e como seção desta, na Gerência de Políticas Educacionais de Jovens,
Adultos e Idosos (GEJAI), tudo em parceria com a Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos, através da Secretaria Executiva de Ressocialização
– SERES.
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É importante compreender que a oferta sistemática regular da
educação em prisões é de responsabilidade da GEJAI, através das 15
escolas credenciadas e dos 05 anexos escolares em unidades prisionais
de Pernambuco. A GEJAI foi criada em 2011, na gestão do então
Governador Eduardo Henrique Accioly Campos, através do decreto nº
40.599, de 3 de abril de 2014, que dispõe sobre o Regulamento da
Secretaria de Educação. No Anexo I, Art. 5º, inciso III, alínea j deste
Regulamento, foi formalizada e publicizada a criação da Gerência de
Políticas Educacionais de Jovens e Adultos – GEJA, na época, e
atualmente GEJAI.
Conforme expusemos no capítulo anterior, a modalidade
educacional brasileira utilizada para oferta da educação em prisões é a
Educação de Jovens e Adultos – EJA formal escolarizada,
implementada através da LDBEN 9.394/96, que atende às pessoas que
não tiveram condições de acesso e/ou continuidade dos estudos na
educação básica em idade própria ou regular.
Assim, para analisar as políticas de educação em prisões no
estado de Pernambuco, devemos compreender primeiro a proposta da
EJA desenvolvida no estado. Em 2016, a Secretaria de Educação de
Pernambuco lançou um documento intitulado “Diretrizes Operacionais
para oferta da Educação de Jovens e Adultos”. Esse documento
apresenta de maneira objetiva como deve funcionar a organização e
oferta da EJA, disponibilizando todas as informações jurídiconormativas relativas a este sistema educacional no Brasil e em
Pernambuco.
O documento abrange tópicos que vão desde as concepções e o
percurso histórico da EJA às legislações mais recentes que
orientam sua organização no Estado de Pernambuco. Trata-se,
pois, da compilação de informações presentes em diferentes
documentos e dispositivos legais acerca da EJA, organizados de
forma a constituírem um material de consulta destinado àqueles
que atuam com e na modalidade. Com isso, pretendemos
oferecer subsídios que contribuam para assegurar o acesso às
informações dessa modalidade de ensino junto à toda a
população e aos diferentes profissionais da Educação para
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melhor atendimento da demanda, garantindo, assim, o direito à
educação. (PERNAMBUCO, 2016, p. 9).

A oferta da EJA em Pernambuco está pautada por uma
organização e gestão própria, alinhada com toda construção histórica
internacional e nacional da modalidade, destacando as funções
reparadora, equalizadora e qualificadora da EJA. A EJA em
Pernambuco busca contribuir com uma formação que ultrapassa a
alfabetização instrumental ou funcional, levando em consideração as
diversidades e especificidades de cada lócus de intervenção do sistema,
entre eles, a oferta da EJA em prisões.
A EJA no ensino fundamental está estruturalmente organizada
em 08 (oito) módulos semestrais, sendo os módulos I, II, III e IV (anos
iniciais) e módulos V, VI, VII e VIII (anos finais). No ensino médio, a
EJA em prisões está organizada em 3 módulos (Módulos I, II e II). Além
da oferta regular da EJA em prisões, a secretaria de educação
disponibiliza ainda o Programa Paulo Freire – Pernambuco Escolarizado
(PPF), para atender pessoas no cumprimento da pena com a
alfabetização, buscando elevar a escolaridade dos apenados, a fim de que
possam prosseguir na EJA, do Fundamental ao Ensino Médio. O PPF
busca desenvolver “[...] a alfabetização e letramento de jovens, adultos e
idosos, tendo como público pessoas com 15 anos ou mais, não
alfabetizadas, priorizando a população carcerária ou jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas”19 (PERNAMBUCO, 2019).
É importante ressaltar que o foco do nosso livro está na
população adulta, ou seja, pessoas com idade a partir dos 18 anos e que
estão sob regime de cumprimento de pena no sistema penitenciário.
Outro destaque importante no contexto da educação em prisões
no estado de Pernambuco é a adoção do Decreto 7.626 de 24 de
novembro de 2011, que instituiu o Plano Estratégico de Educação no
âmbito do Sistema Prisional- PEESP. Com a aderência ao PEESP temos
a possibilidade de ampliação da oferta educacional em prisões para

19

Ver em: http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&men=73
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além da educação básica, ofertando além da EJA, a Educação
Profissional e Tecnológica e até mesmo o Ensino Superior.
Essa possibilidade de ampliação da oferta educacional está
pactuada através do Plano Estadual de Educação em Prisões de
Pernambuco – PEEP, que discutiremos no último capítulo deste livro,
apresentando as metas pactuadas e os resultados alcançados.
Em Pernambuco, a EJA é ofertada tanto para os(as)estudantes
que gozam da liberdade quanto para aqueles(as) que se encontram em
privação de liberdade, sem alteração quanto à carga horária, matriz
curricular e matrículas, em função do público alvo. Esse fato pode
promover a possibilidade de conexão e continuidade dos estudos fora
do mundo da prisão, por cumprimento total da pena ou progressão do
regime da pena (semiaberto ou aberto).
A pessoa em situação de privação de liberdade, como estudante
regularmente matriculado, tem acesso a toda documentação e histórico
escolar do período dos estudos na prisão, e neste caso solicitaria apenas
sua transferência para uma nova escola fora da prisão, caso deseje
continuar seus estudos.
Para entender melhor o funcionamento da EJA em prisões,
apresentamos a sua organização estrutural no ensino fundamental e
médio, iniciando pela EJA do Ensino Fundamental.
Para concluir o Ensino Fundamental na EJA20 em prisões, o (a)
estudante deve cumprir 08 (oito) módulos semestrais, subdivididos
entre os anos iniciais (módulos I, II, III e IV) e finais (módulos V, VI,
VII e VIII), como destacamos anteriormente. A oferta da EJA
fundamental funciona regularmente de segunda à sexta-feira, cada aula
com duração de 50 (cinquenta) minutos no período diurno e 40
(quarenta) minutos no período noturno. A seguir, apresentamos a
Matriz Curricular dos anos iniciais do ensino fundamental da EJA.

20

Instrução normativa SEE Nº 001/2020, que dispõe sobre a oferta, pela Rede
Estadual de Ensino de Pernambuco, do Ensino Fundamental na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos - EJA.
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Figura 01 - Matriz curricular da EJA – Anos iniciais do Ensino
Fundamental

Fonte: PERNAMBUCO. Governo do Estado. Secretaria de Educação e Esportes.
Instrução Normativa SEE Nº 001/2020 (anos iniciais). Recife, 2020.

A oferta da EJA tem horário definido por cada unidade escolar,
em consonância com a unidade prisional. Em cada módulo semestral
são obrigatórias 500 (quinhentas) horas de aulas, sistematizadas em 100
(cem) dias letivos. Assim, a matriz curricular estabelece uma carga
horária total de 2.000 (duas mil) horas-aulas para os anos inicias e 2.000
(duas mil) horas-aulas para os anos finais do ensino fundamental.
Ocorre a mesma organização estrutural para os anos iniciais e anos
finais, conforme podemos verificar na Matriz Curricular21 da EJA no
ensino fundamental (anos finais), presente na Instrução Normativa SEE
Nº 001/2020, a seguir:
21

Ver em: http://www.educacao.pe.gov.br
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Figura 02 - Matriz curricular da EJA – Anos finais do Ensino
Fundamental

Fonte: PERNAMBUCO. Governo do Estado. Secretaria de Educação e Esportes.
Instrução Normativa SEE Nº 001/2020 (anos finais). Recife, 2020.

Nessa organização estrutural da EJA em Prisões no estado de
Pernambuco, a matriz curricular, tanto para o Ensino Fundamental
quanto para o Ensino Médio, toma como referência a Base Nacional
Comum, especificamente no que diz respeito ao Parecer CNE/CEB nº
11/2007, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação de Jovens e Adultos, e a Instrução Normativa nº 02/2011, que
“versa sobre as Matrizes Curriculares da Educação Básica no âmbito
das Escolas da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, a partir do ano
letivo de 2011” (PERNAMBUCO, 2016, p. 14).
A EJA em prisões no Ensino Médio está sistematizada em 03
(três) módulos. Cada módulo tem duração de 06 (seis) meses, com uma
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carga horária de 500 (quinhentas) horas-aula e 100 dias letivos. Para
concluir o Ensino Médio na EJA em prisões do estado de Pernambuco,
o (a) aluno (a) em privação de liberdade deve cumprir uma carga horária
total de 1.500 horas-aula. A seguir, visualizamos a matriz curricular do
Ensino Médio da EJA em prisões:
Figura 03 - Matriz curricular da EJA – Ensino Médio

Fonte: PERNAMBUCO. Governo do Estado. Secretaria de Educação e Esportes.
Diretrizes Operacionais para oferta da Educação de Jovens e Adultos. Recife,
2016.
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Para a oferta da EJA, a Secretaria de Educação desenvolveu
alguns documentos que norteiam suas práticas pedagógicas, visando
contemplar a organização do currículo, as expectativas de
aprendizagem e a base teórica para intervenção com a modalidade. São
eles: 1) Parâmetros Curriculares da Educação Básica de Pernambuco;
2) Parâmetros em Sala de Aula; 3) Parâmetros para Formação Docente;
4) Base Curricular Comum para as Redes Públicas do Estado de
Pernambuco.
O primeiro documento são os Parâmetros Curriculares da
Educação Básica de Pernambuco, que foi publicado em 2012 pela
Secretaria de Educação de Pernambuco e que destinou espaço de
destaque para a EJA, tratando sobre expectativas de aprendizagem
específicas:
Os Parâmetros Curriculares da Educação Básica de Pernambuco
são documentos curriculares orientadores do processo de ensino
e aprendizagem e das práticas pedagógicas em sala de aula. O
conjunto da obra é constituído por cadernos específicos para
cada componente curricular e um caderno com as concepções
teóricas que fundamentam o processo de ensino e aprendizagem
da Rede Pública Estadual de Ensino. Os diferentes cadernos
estabelecem expectativas de aprendizagem dos estudantes a
cada ano/semestre letivo e em todas as fases e módulos da
Educação de Jovens e Adultos. (PERNAMBUCO, 2016, p. 41).

Ressaltamos que esses parâmetros foram elaborados para o
atendimento de toda Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, ou seja,
para estudantes da EJA em geral, sendo assim, a educação em prisões
recebe também este material como documento norteador das suas
políticas educacionais.
Outro documento norteador para o desenvolvimento da EJA são
os Parâmetros Curriculares na Sala de Aula, publicado em 2013 pela
Secretaria de Educação de Pernambuco, que busca ampliar as
possibilidades didáticas aos professores que atuam com a modalidade,
ressaltando como objetivo:
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Definir as bases conceituais de referência de diretrizes teóricometodológicas orientadoras do processo de planejamento e
organização do trabalho no cotidiano da escolarização de jovens,
adultos e idosos da educação básica na modalidade EJA, de
modo a garantir-lhes o direito de acesso à educação básica, com
a elevação da escolaridade e condições de continuidade de
aprendizagem, tomando a realidade cultural (de ter acesso ao
conhecimento e à cultura, aplicados ao mundo do trabalho e às
práticas de boa convivência com o meio em que vivem) e natural
como objeto de estudo com êxito escolar. (PERNAMBUCO,
2013, p. 80).

Os Parâmetros em Sala de Aula promovem a construção de
novas possibilidades didático-metodológicas na EJA. Entretanto,
buscamos compreender se estes materiais atendem às necessidades no
contexto da EJA em prisões, tendo em vista que as expectativas de
aprendizagem e objetivos do(a) estudante em privação de liberdade são
complexas e requerem do professor uma ampliação do seu olhar
pedagógico, pois educar no cárcere deve ter como foco prioritário a
contribuição para o processo de ressocialização. As conclusões a que
chegamos estão presentes no capítulo 5 deste livro.
Nessa perspectiva de construção de novos documentos
norteadores para a EJA em Pernambuco, podemos destacar ainda os
Parâmetros para Formação Docente, publicado em 2014 pela Secretaria
de Educação de Pernambuco:
Os Parâmetros para Formação Docente tratam-se de um
conjunto de documentos que se destina a nortear a formação
continuada de professores que atuam nas redes estaduais e
municipais de educação de Pernambuco, os quais se constituem
como agentes centrais no processo de consolidação dos
Parâmetros para a Educação Básica no Estado. Seu objetivo,
portanto, é orientar o processo de transformação do currículo
formal em currículo real. (PERNAMBUCO, 2016, p. 41).

Percebemos assim, um movimento de fortalecimento da EJA em
Pernambuco, bem como a construção de documentos norteadores para
as políticas educacionais. Entretanto, buscamos na pesquisa de campo,
no último capítulo, evidenciar as vozes dos sujeitos envolvidos com a
EJA em prisões, buscando revelar se estes documentos norteadores para
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EJA no contexto geral estão em sintonia com as necessidades de
aprendizagem das pessoas em privação de liberdade.
Por fim, situamos as contribuições da Base Curricular Comum
para as Redes Públicas de Ensino de Pernambuco (BCC-PE), que buscam
contribuir na orientação dos sistemas de ensino quanto à formação e
atuação dos professores, apresentando “fundamentos, bases legais, eixos
metodológicos, eixos da organização curricular e princípios orientadores
da educação básica” (PERNAMBUCO, 2016, p. 41).
E assim evidenciamos, inicialmente, o contexto das políticas
educacionais em prisões do Estado de Pernambuco, revelando as
especificidades da EJA e baseados em fontes bibliográficas e
documentais atualizadas.
2.2 BREVE DIAGNÓSTICO DA OFERTA ESCOLAR NA EJA
EM PRISÕES
A partir da compreensão inicial do contexto geral da oferta da
EJA em prisões, apresentamos agora um breve diagnóstico da oferta
escolar em Pernambuco, a partir do lócus da pesquisa. Nosso foco serão
as 20 unidades escolares22 que ofertam a EJA em prisões de maneira
regular e sistemática, através da parceria entre as Secretarias de
Educação e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.
Quadro 01: Unidades Prisionais de Pernambuco com respectivas escolas
que atuam em prisões e número de estudantes
UNIDADE PRISIONAL
PJALLB
PRESÍDIO JUIZ ANTÔNIO
LUIZ LINS DE BARROS
PAMFA
PRESÍDIO
ASPIRANTE
MARCELO
FRANCISCO
DE ARAÚJO (ANEXO)

22

ESCOLA

Nº DE
ESTUDANTES

Escola Estadual Professor Joel
Pontes
Município: Recife
GRE: Recife Sul
Obs: Na unidade prisional
PAMFA, a escola funciona
como anexo.

390

Disponível em http://www.educacao.pe.gov.br/portal/?pag=1&cat=18&art=5171
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PFDB
PRESÍDIO FREI DAMIÃO
DE BOZZANO

Escola Estadual Nª Senhora
das Graças
Município: Recife
GRE: Recife Sul

327

CPFR
COLÔNIA
PENAL
FEMININA DO RECIFE

Escola Estadual Olga Benário
Prestes
Município: Recife
GRE: Recife Sul

289

CPFAL
COLÔNIA
PENAL
FEMININA DE ABREU E
LIMA

Escola Estadual Irmã Dulce
Município: Abreu e Lima
GRE: Metropolitana Norte

263

PIG
PRESÍDIO DE IGARASSU

Escola Estadual Dom Hélder
Câmara
Município: Igarassu
GRE: Metropolitana Norte

514

PAISJ
PENITENCIÁRIA AGROINDUSTRIAL SÃO JOÃO

Escola Estadual Juiz Luiz
Antônio Lins de Barros
Município: Itamaracá
GRE: Metropolitana Norte

290

HCTP
HOSPITAL DE CUSTÓDIA
E
TRATAMENTO
PSIQUIÁTRICO

Escola Estadual Médico Ruy
do Rego Barros
Município: Itamaracá
GRE: Metropolitana Norte

241

PPBC
PENITENCIÁRIA
PROFESSOR
BARRETO
CAMPELO

Escola
Estadual
Poeta
Olegário Mariano
Município: Itamaracá
GRE: Metropolitana Norte

757

PRRL
PRESÍDIO Dr. RORENILDO
DA ROCHA LEÃO

Escola Estadual Padre André
Albert
Município: Palmares
GRE: Mata Sul

344

PABA
PRESÍDIO
ADVOGADO
BRITO ALVES

Escola Estadual Dircélio
Ferreira de Paiva Jr.
Município: Arcoverde
GRE: Sertão do MoxotóIpanema

383

PDAD
PRESÍDIO
DESEMBARGADOR
AUGUSTO DUQUE

Escola
Estadual
Odete
Andrade Alves
Município: Pesqueira
GRE: Sertão do MoxotóIpanema

271
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CPFB
COLÔNIA
PENAL
FEMININA DE BUÍQUE

Escola Estadual Vigário João
Inácio (ANEXO)
Município: Buíque
GRE: Sertão do MoxotóIpanema

110

CRA
CENTRO
RESSOCIALIZAÇÃO
AGRESTE

DE
DO

Escola Estadual Monsenhor
Adelmar Mota
Município: Canhotinho
GRE: Agreste Meridional

480

PJPS
PENITENCIÁRIA
JUÍZ
PLÁCIDO DE SOUZA

Escola Estadual Gregório
Bezerra
Município: Caruaru
GRE: Agreste Centro Norte

234

PDEPG
PENITENCIARIA Dr. ENIO
PESSOA GUERRA

Escola Estadual Paulo Freire
Município: Limoeiro
GRE: Vale do Capibaribe

410

PDEG
PENITENCIARIA
EDVALDO GOMES

Dr.

Escola Estadual Bento XVI
Município: Petrolina
GRE: Sertão do Médio São
Francisco

299

PSAL
PRESÍDIO DE SALGUEIRO

Escola Estadual Profa. Mª da
Conceição Cisneiros Sampaio
(ANEXO)
Município: Salgueiro
GRE: Sertão Central

192

PSC
PRESÍDIO DE SANTA
CRUZ DO CAPIBARIBE

Escola Estadual Dr. Adilson
Bezerra de Souza (ANEXO)
Município: Santa Cruz do
Capibaribe
GRE: Agreste Centro Norte

166

PVSA
PRESÍDIO DE VITÓRIA DE
SANTO ANTÃO

Escola
Estadual
Amélia
Coelho (ANEXO)
Município: Vitória de Santo
Antão
GRE: Mata Centro

299

TOTAL DE MATRÍCULAS
6.259
Fonte: Dados fornecidos pela Secretaria de Educação (UEJAI/GEJAI/GGMOD) em
março de 2020.

Iniciamos pelo Complexo Prisional do Curado, unidade
masculina localizada no bairro do Curado, no Recife. O Complexo do
Curado ficou conhecido nacional e internacionalmente pelos
- 90 -

noticiários23 sobre as violentas rebeliões e mortes já ocorridas,
completando 40 anos de existência em março de 2019. Pelas diversas
denúncias de abusos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
da OEA (Organização dos Estados Americanos) notificou o Complexo
do Curado, que em 2012 foi dividido em 03 (três) unidades prisionais:
1) Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros – PJALLB; 2) Presídio
Aspirante Marcelo Francisco de Araújo – PAMFA; 3) Presídio Frei
Damião de Bozzano – PFDB.
Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização SERES PE, esse complexo é conceituado como presídio de segurança média.
Diante dos problemas enfrentados no Complexo do Curado, a Corte
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados
Americanos (OEA) publicou em 19 de dezembro de 2018 uma resolução
solicitando ao governo de Pernambuco a proibição de novos detentos nas
unidades.
Em meio a esse turbilhão de problemas, as unidades escolares
permanecem funcionando regularmente dentro do sistema penitenciário de
Pernambuco. No Presídio Juiz Antônio Luiz Lins de Barros – PJALLB,
localizado na Avenida Liberdade S/N – Bairro do Curado, na cidade do
Recife, funciona a Escola Estadual Professor Joel Pontes; no Presídio
Aspirante Marcelo Francisco de Araújo – PAMFA, localizado no
mesmo endereço do PJALLB, a oferta da educação se dá através de um
anexo da mesma escola. Assim, temos duas unidades prisionais com a
mesma unidade escolar, que atende igualmente o PJALLB e o PAMFA.
A terceira unidade, dentro do complexo do Curado, é o Presídio Frei
Damião de Bozzano – PFDB localizado na Rua Orfeu do Carnaval, s/n
- Sancho, Recife. Abriga a Escola Estadual Nossa Senhora das Graças.
A quarta unidade prisional a compor o nosso estudo é a Colônia
Penal Feminina do Recife – CPFR, localizada à Rua do Bom Pastor, nº
1407, bairro de Engenho do Meio Recife, na cidade do Recife,
classificada como de segurança máxima.

23

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/01/140115_seis_prisoes_lk
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A quinta unidade que compõe nosso campo empírico é a
Colônia Penal Feminina de Abreu e Lima - CPFAL, localizada na
Avenida Rinaldo Pinho Alves, Nº 50, Caetés II, na cidade de Abreu e
Lima. A CPFAL também é uma unidade prisional de segurança máxima
e tem a oferta educacional regular através da Escola Estadual Irmã
Dulce.
O Presídio de Igarassu – PIG, unidade prisional masculina de
segurança máxima, é a sexta unidade a ser pesquisada. O PIG está
localizado na BR. 101 Norte - Km 32,5 Tabatinga, na cidade de
Igarassu. Temos no PIG a oferta educacional por meio da Escola
Estadual Dom Hélder Câmara.
A sétima unidade prisional é a Penitenciária Agro-Industrial São
João - PAISJ, localizada no Engenho São João, S/N, na Ilha de Itamaracá.
É uma unidade prisional de segurança mínima e tem a oferta educacional
através da Escola Estadual Juiz Luiz Antônio Lins de Barros.
A oitava unidade prisional, de composição mista (homens e
mulheres), é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – HCTP,
considerado uma unidade de segurança média, localizada no Engenho
São João S/N na Ilha de Itamaracá. A PAISJ e o HCTP têm o mesmo
endereço, porém distantes 02 (dois) quilômetros de uma unidade para a
outra. No HCTP temos a Escola Estadual Médico Ruy do Rego Barros,
com a oferta educacional sistemática e regular da EJA.
A Penitenciária Professor Barreto Campelo – PPBC localizada
Engenho Macaxeira, S/N – na Ilha de Itamaracá é a nona unidade do
nosso estudo. A PPBC é unidade prisional masculina de segurança
máxima com o desenvolvimento educacional ofertado pela Escola
Estadual Poeta Olegário Mariano.
A décima unidade, o Presídio Dr. Rorenildo da Rocha Leão –
PRRL, localizado na Avenida José Américo de Miranda, PE 96, Km
01, S/N, na cidade de Palmares, é uma unidade prisional masculina de
segurança média e a oferta da EJA se dá na Escola Estadual Padre
André Albert.
A décima primeira unidade é o Presídio Advogado Brito Alves
– PABA, uma unidade masculina de segurança média e que fica
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localizada na Rua Nova Projetada, s/n - São Cristóvão, na cidade de
Arcoverde. Nessa unidade temos a Escola Estadual Dircélio Ferreira de
Paiva Jr.
O Presídio Desembargador Augusto Duque – PDAD é a décima
segunda unidade prisional em pesquisa. A PDAD é uma unidade
prisional masculina de segurança média e fica localizada no
Loteamento Novo Pontal, S/N, no bairro do Prado, no município de
Pesqueira. A Escola Estadual Odete Andrade Alves realiza a oferta
regular da educação no PDAD.
A décima terceira unidade prisional selecionada é a Colônia
Penal Feminina de Buíque – CPFB, localizada na Rua Amélia
Cavalcanti, S/N, Centro – Buíque. É considerada uma unidade prisional
de segurança média e tem a oferta educacional em formato de anexo da
Escola Estadual Vigário João Inácio, localizada à Avenida Dom Amélia
Cavalcanti, 157, Buíque. Na CPFB ainda não tem uma escola
credenciada e independente.
O Centro de Ressocialização do Agreste – CRA é a décima
quarta unidade prisional da pesquisa. O CRA fica localizado na Fazenda
Nascimento, S/N – Centro, na cidade de Canhotinho sendo considerada
uma unidade prisional masculina de segurança média. No CRA temos
a Escola Estadual Monsenhor Adelmar Mota, com oferta regular da
educação em prisões.
A décima quinta unidade prisional é a Penitenciária Juiz Plácido
de Souza – PJPS, com endereço à Avenida Espírito Santo, nº 36 –
Vassoural, na cidade de Caruaru. É uma penitenciária masculina de
segurança média e tem o desenvolvimento da educação em prisões na
Escola Estadual Gregório Bezerra. Na introdução deste livro
descrevemos nossas experiências com a educação em prisões,
destacando nossa experiência pedagógica como Professor da Rede
Estadual de Educação na PJPS. Essa experiência docente ampliou nosso
horizonte sobre as dificuldades de implementação das políticas
educacionais em prisões e foi a matriz motivadora para realização desse
livro.
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Na Penitenciária Dr. Enio Pessoa Guerra – PDEPG, temos uma
unidade masculina de segurança máxima, localizada PE 90, Km 23
Zona Rural, Sítio Quebrajejum na cidade de Limoeiro. A PDEPG é a
décima sexta unidade em estudo com a oferta educacional regular na
Escola Estadual Paulo Freire.
A décima sétima unidade é a Penitenciária Dr. Edvaldo Gomes
– PDEG, localizada Avenida Jatobá, nº 640, no bairro Henrique Leite –
Petrolina. A PDEG é uma unidade prisional masculina de segurança
máxima e sua unidade educacional é a Escola Estadual Bento XVI.
O Presídio de Salgueiro – PSAL, é a décima oitava unidade
prisional, localizado no Loteamento São José, BR – 232, km 519 –
Salgueiro. O PSAL é uma unidade prisional masculina de segurança
máxima, desenvolvendo suas atividades escolares no formato de anexo
escolar através da Escola Estadual Dr. Adilson Bezerra de Souza,
situada no Loteamento Nossa Senhora da Conceição BR 232, s/n. No
PSAL não existe uma escola credenciada ou independente, ou seja, as
aulas acontecem no PSAL e a gestão fica na escola-sede.
A décima nona unidade é o Presídio de Santa Cruz do
Capibaribe – PSC, que fica localizado na Rodovia PE-160, s/n – no
bairro Malaquias Cardoso em Santa Cruz do Capibaribe. O PSC é uma
unidade prisional masculina de segurança média e também funciona
como anexo escolar. A oferta da educação em prisões na PSC acontece
através da Escola Estadual Dr. Adilson Bezerra de Souza, localizada à
Avenida Brasil, 300 - Nova Santa Cruz, na cidade de Santa Cruz do
Capibaribe.
A vigésima unidade prisional selecionada em nosso estudo é o
Presídio de Vitória de Santo Antão – PVSA, que fica localizado na Rua
da Cadeia, S/N, no Bairro Lídia Queiroz - Vitória de Santo Antão. O
PVSA é uma unidade prisional masculina de segurança máxima e tem
a oferta escolar através do anexo da Escola Estadual Amélia Coelho,
localizada na Rua Jornalista Jose Miranda, 20 – Matadouro, Vitória de
Santo Antão.
Assim, apresentamos as 20 (vinte) unidades prisionais que
ofertam a educação em prisões através da EJA e desenvolvem a
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educação formal, de maneira regular e sistêmica, conforme foi colocado
no início desse capítulo, quando contextualizamos as políticas
educacionais em prisões no estado de Pernambuco. Apresentaremos a
seguir algumas especificidades e experiências da educação em prisões
de Pernambuco, que serão ampliadas no último capítulo, com os
resultados da pesquisa de campo deste livro.
2.3 DIMENSÕES NORMATIVAS DA EDUCAÇÃO EM
PRISÕES DE PERNAMBUCO
Uma vez apresentados os contextos das escolas e anexos
escolares que funcionam nas unidades prisionais do estado de
Pernambuco, buscamos situar as dimensões normativas adotadas para
o desenvolvimento das políticas educacionais em prisões.
Em 2019, Pernambuco publicou a Instrução Normativa
Conjunta entre a Secretaria de Educação e Esportes com a Secretaria de
Justiça e Direitos Humanos, a SEE/SJDH Nº 001/2019. Nela podemos
identificar a emergência de um novo caminho normativo a ser adotado
por profissionais que atuam no âmbito da educação escolar nas
Unidades Prisionais do estado de Pernambuco.
Inicialmente, destacamos, nesta Instrução Normativa, o modelo
de assistência da educação escolar proposto para as prisões de
Pernambuco. Esse documento leva em consideração toda legislação já
mencionada no segundo capítulo sobre o direito à educação, bem como
estabelece de maneira compartilhada as responsabilidades de cada
secretaria, atribuindo como responsabilidades da Secretaria de
Educação de Pernambuco:
1. Dispor de professores, diretores escolares, pessoal técnicoadministrativo e de serviços gerais, material pedagógico,
merenda e recursos financeiros necessários à manutenção das
escolas;
2. Assegurar, mediante solicitação do(a) Diretor(a) Escolar,
unicamente a oferta da modalidade de Educação de Jovens e
Adultos (EJA), conforme Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de
maio de 2010, que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a
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oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação
de liberdade nos estabelecimentos penais;
3. Garantir a certificação/histórico escolar dos(as) estudantes
que concluírem a EJA do Ensino Fundamental ou a EJA do
Ensino Médio, bem como a emissão de declarações.
(PERNAMBUCO, 2019, p. 1).

Observamos, pois, que as responsabilidades na implementação
e manutenção da educação escolar em prisões, no estado de
Pernambuco, segue os padrões nacionais previstos na CF de 1988, na
LDBEN 9.394/96 e toda legislação específica que assegura a EJA em
prisões no Brasil. Nessa relação compartilhada de responsabilidades
com a educação escolar em prisões, a Instrução Normativa Conjunta
SEE/SJDH Nº 001/2019, estabelece também as competências da
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos:
1. Disponibilizar e garantir espaços físicos adequados para o
funcionamento escolar;
2. Assegurar a permanência e a ampliação dos ambientes
educacionais;
3. Contribuir administrativamente com a rotina pedagógica da
escola;
4. Designar Agentes de Segurança Penitenciária para prestar
apoio pedagógico e de segurança à Gestão Escolar nas Unidades
Prisionais. (PERNAMBUCO, 2019, p. 1).

A cultura histórica do cárcere como espaço de opressão, medo,
violência, humilhações, mortes e inúmeras violações de direitos, requer
o diálogo permanente com os sujeitos do sistema penitenciário.
Precisamos demonstrar, através das nossas práticas pedagógicas, em
permanente diálogo com diretores de unidades prisionais, agentes
penitenciários e toda equipe técnico-administrativa do sistema
penitenciário, nosso papel na promoção da cidadania, como fio
condutores do distencionamento no ambiente prisional, e a real
necessidade de ampliar nossas intervenções com vistas ao processo de
ressocialização.
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Visando a preservação do respeito ao ambiente escolar e à
autonomia da escola, a Instrução Normativa Conjunta SEE/SJDH Nº
001/2019 ressalta:
Art. 2º Tendo em vista que a escola situada dentro da Unidade
Prisional é gerida pela Secretaria Estadual de Educação, é
vedado qualquer tipo de ingerência administrativa pela gestão da
Unidade Prisional no interior da escola ou em outras áreas da
Unidade Prisional que estejam em atividades educacionais,
exceto por ações de cunho de segurança. (PERNAMBUCO,
2019, p. 2).

O artigo citado deixa claro que a responsabilidade pelo
gerenciamento da escola dentro do sistema penitenciário é da Secretaria
de Educação, o que reafirma a garantia do direito à educação, bem como
a autonomia dos profissionais da educação que atuam nas prisões.
Assim, as vítimas das violações de direitos, que antes ocorriam sem
nenhum aparato jurídico específico, passam a ter o amparo da lei,
através das responsabilidades mútuas firmadas nessa instrução
normativa, cabendo punições administrativas aos servidores de ambas
as secretarias, caso ocorram violações.
O artigo 2º destaca ainda o papel do Agente Penitenciário que
exerce a função de Apoio Pedagógico, atuando diretamente no
cotidiano escolar e facilitando a organização interna de cada unidade
escolar e suas especificidades:
§ 1º A designação do Agente de Segurança Pública que irá atuar
como apoio pedagógico deve ser comunicado através de boletim
interno a Gestão Escolar no prazo de até cinco dias, conforme
Lei nº 11.781, de 6 de junho de 2000.
§ 2º A atuação de Agentes de Segurança Pública na Escola deve
ser comunicada previamente pela gestão da Unidade Prisional,
por meio de Comunicação Interna, à Gestão Escolar com o
objetivo de obter autorização, assegurando, assim, o bom
andamento das atividades pedagógicas e o cumprimento dos dias
letivos.
§ 3º No caso de ausências injustificadas e constantes dos(as)
estudantes, cabe à Gestão Escolar, quando esgotados todos os
esforços para restabelecer o seu retorno à sala de aula, comunicar
à Gestão da Unidade Prisional, a fim de que esta possa adotar as
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medidas necessárias, visando assegurar a permanência dos(as)
estudantes na escola. (PERNAMBUCO, 2019, p.2).

Essa relação cotidiana entre educação e justiça pode facilitar a
ampliação e permanência da educação escolar às pessoas em privação
de liberdade. Em nossa ótica, o agente penitenciário deve ou deveria ser
o maior parceiro da educação, tendo em vista que ele pode contribuir
na condução das experiências exitosas e relatar as dificuldades ao
diretor da unidade prisional, bem como aos companheiros que atuam
como agentes penitenciários.
Em nossas experiências na educação em prisões de
Pernambuco, destacamos que o desconhecimento ou o descumprimento
das normas de segurança das unidades prisionais são motivos de críticas
por parte do sistema penitenciário, através dos agentes penitenciários,
em relação aos profissionais da educação.
Devemos lembrar que estamos falando de presídios, onde o
risco de rebeliões e mortes é real. Nesse sentido, o fato dos profissionais
da educação serem respeitados pelos apenados no ambiente prisional,
gera uma excessiva confiança, o que na ótica dos profissionais da
segurança penitenciária acaba violando as regras mínimas de segurança.
Para isso, em Pernambuco ficou estabelecido, no artigo 3º da Instrução
Normativa Conjunta SEE/SJDH Nº 001/2019, que os profissionais da
educação em prisões devem obedecer aos seguintes procedimentos:
I - Ocorrendo a interrupção das aulas pela Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos por questões de segurança, a gestão da
Unidade Prisional deve informar, por meio de Comunicação
Interna no prazo de até cinco dias, ao(à) Diretor(a) da Escola, a
fim de que seja garantida, posteriormente, a reposição das aulas;
II - Qualquer atividade pedagógica diferente da rotina diária da
escola deve ser informada pela Gestão Escolar, por meio de
Comunicação Interna, ao gestor da Unidade Prisional com
antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis;
III- Os (as) estudantes só podem ser conduzidos(as) à escola
acompanhados(as) pelos Agentes de Segurança Penitenciária
ou, quando devidamente autorizados(as), pelo Apoio
Pedagógico da Unidade Prisional;
IV- Qualquer tipo de anormalidade ou comportamento
inadequado dos(as) estudantes dentro da sala de aula devem ser
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comunicado pelo(a) Diretor(a) da Escola ao Gerente da Unidade
Prisional, Chefe de Segurança ou Chefe de Plantão; e
V - Todos os profissionais da Gestão Escolar, professores e
demais servidores, devem estar munidos de documento de
identificação disponibilizado pela Secretaria de Justiça e
Direitos Humanos e/ou Secretaria Estadual de Educação,
devendo ser submetidos à revista, conforme as normas de
segurança da Unidade Prisional.
Parágrafo único. É de responsabilidade da Gestão da Unidade
Prisional garantir a abertura dos pavilhões para que os (as) estudantes
possam se dirigir ao espaço escolar, obedecendo ao horário de
funcionamento da escola. (PERNAMBUCO, 2019, p.2).

As universidades não preparam, em sua maioria, professores e
gestores para atuarem na educação escolar em prisões. Em Pernambuco,
os profissionais da educação foram aprendendo na prática, ao longo dos
anos, como funciona a realidade prisional. É importante ressaltar que o
que funciona na cidade do Recife pode não funcionar nas unidades
prisionais da cidade de Caruaru, ou qualquer outra cidade.
Compreender essa diversidade é fundamental para atuação na educação
em prisões.
Ainda sobre a mútua responsabilidade promovida pela instrução
normativa conjunta SEE/SJDH Nº 001/2019, na relação entre educação
e segurança, observamos, no artigo 4º, que é vedado aos profissionais
que atuam na educação em prisão do Estado de Pernambuco adentrar
as unidades prisionais com:
I- Celular;
II- Tesoura, alicate de unha, estilete ou qualquer objeto
perfurocortante;
III- Máquina fotográfica, filmadora, tablet e notebook; e
IV- Outros objetos que possam atentar contra a segurança da
Unidade Prisional e da Unidade Escolar.
Parágrafo único. Todos os equipamentos eletrônicos listados no
inciso III do caput deste artigo, quando utilizados para fins
pedagógicos, só podem adentrar nas Escolas, com prévia
comunicação da Gestão Escolar à Gestão das referidas Unidades
Prisionais. (PERNAMBUCO, 2019, p.2).

Esses procedimentos visam contribuir para unificação de um
modelo de organização nas escolas em prisões do estado de
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Pernambuco, visando garantir o direito à educação e ao mesmo tempo
garantir as normas de segurança necessárias a um presídio. As escolas
que dispõem de material didático para uso cotidiano, como tesouras,
barbantes, cola, etc, têm permissão para usá-los, sob sua
responsabilidade. Ao término das aulas, esse material é recolhido. Caso
o professor precise utilizar outros recursos ou materiais didáticos, a
gestão escolar deve solicitar autorização da gestão prisional.
No âmbito da organização escolar, a educação em prisões de
Pernambuco estabelece os horários de funcionamento e de
cumprimento de carga horária laboral:
Art. 6º Todos os profissionais lotados nas Escolas localizadas
nas Unidades Prisionais devem cumprir o horário estabelecido
em seus respectivos regimentos escolares, devendo observar o
seguinte:
I - O horário de início e término das aulas deve ser cumprido de
acordo com as normas de cada Unidade Prisional, respeitada a
carga horária estabelecida na Instrução Normativa nº 01/2012SEE-PE (DOE–PE de 28.02.2012);
II - O livro de ponto deve ser assinado diariamente, e deve
permanecer à disposição dos profissionais na secretaria da
escola; e
III - A entrada dos profissionais na Unidade Prisional, assim
como sua saída, deve se dar, preferencialmente, de forma
coletiva, por questões de segurança e organização.
(PERNAMBUCO, 2019, p.3).

Essa instrução normativa promove também a organização da
rotina escolar nas prisões, além de estabelecer o uso de fardamentos
para os profissionais da educação e estudantes, o que está firmado no
artigo 7º:
I - O fardamento dos (as) estudantes, cuja identificação visa
facilitar a segurança e a organização da escola, é o mesmo
utilizado para toda Rede Estadual de Ensino;
II – É solicitado aos (às) professores (as) e aos demais
profissionais da escola a discrição, fazendo uso de vestimentas
apropriadas para o ambiente escolar, sobretudo, adequadas ao
ambiente prisional, considerando o que preceitua o art. 193 da
Lei nº 6.123 de 20 de julho de 1968; e
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III - Caso os (as) professores (as) e demais servidores da escola
optem por confeccionar, por conta própria, uniformes de
trabalho, estes devem conter o nome da escola, cargo/função,
emblema da Secretaria Estadual de Educação e/ou do Governo
do Estado, sendo vedado qualquer outro tipo de identificação.
(PERNAMBUCO, 2019, p.3).

Esses procedimentos buscam reduzir os riscos cotidianos que
existem na realidade prisional em Pernambuco, marcada pela
superlotação carcerária. Buscamos também, com nossa pesquisa de
campo, observar os primeiros passos na aplicação dessa nova instrução
normativa conjunta, tendo em vista que foi publicada em 2019. Nosso
livro pode trazer um importante contributo, na medida em que
buscamos analisar como as políticas educacionais em prisões de
Pernambuco estão sendo implementadas na “prática”, já que,
teoricamente, estamos com um grandioso arcabouço normativo e um
contexto político favorável ao desenvolvimento das garantias de
direitos humanos em Pernambuco.
Outro avanço normativo em Pernambuco está relacionado à
remição de pena pela leitura, a partir da recomendação nº 44/2013 do
Conselho Nacional de Justiça. Em Pernambuco, a remição de pena pela
leitura está instituída através da portaria conjunta SJDH/SEE nº 01 de
19 de outubro de 2016. Dentre os vários artigos da portaria conjunta
destacamos:
Art. 2º A remição pela leitura tem como objetivo oportunizar as
pessoas privadas de liberdade nos regime fechado, semiaberto,
aberto ou em livramento condicional – alfabetizadas – o direito
ao conhecimento, à educação, à cultura a ao desenvolvimento da
capacidade crítica, por meio da leitura, da produção de resumos
e de resenhas, além de remir parte da pena pela leitura mensal
de uma obra literária previamente selecionada pela Comissão de
Remição pela Leitura, mediante elaboração de resumo da leitura
ou resenha, nos termos desta lei.
Parágrafo único. Poderão ser integrados à Remição pela Leitura
projetos de natureza semelhante que venham a ser executados nos
estabelecimentos prisionais e patronato penitenciário de
Pernambuco, mediante parecer técnico da Comissão de remição
pela leitura. (PERNAMBUCO, 2016, Art. 2º).
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A partir da publicação da portaria conjunta SJDH/SEE nº 01 de
19 de outubro de 2016, as secretarias de educação (SEE) e de justiça e
direitos humanos (SJDH/SERES), sistematizaram dois importantes
documentos para organização da remição de pena pela leitura em
Pernambuco, que foram publicados em 2017. O primeiro é o “manual
de serviço”, que sistematiza as atribuições e rotinas administrativas da
comissão de remição pela leitura. O segundo documento norteador são
as “orientações para a elaboração de resumos e resenhas – remição de
pena pela leitura”, que sistematiza como devem ser realizadas as
leituras para o desenvolvimento dos resumos e/ou resenhas.
A remição de pena pela leitura não é objeto específico deste livro,
mas apresentamos essa diretriz legal por entender que, situando
normativamente essa possibilidade, estaremos também contribuindo com
a educação em prisões, na perspectiva dos direitos humanos.
Retomando nosso enfoque na EJA em prisões, acerca da
documentação escolar dos (as) estudantes em privação de liberdade,
presentes na Instrução Normativa Conjunta SEE/SJDH Nº 001/2019, a
cada secretaria são atribuídas diferentes responsabilidades. Nessa
divisão, compete à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos:
Art. 9º Caberá a gestão da Unidade Prisional comunicar, por
escrito em até cinco dias, à Gestão Escolar a transferência dos
(as) reeducandos (as) matriculados(as) que serão removidos (as)
para outra Unidade Prisional, visando assim garantir a
continuidade de seus estudos.
Parágrafo único. Nos casos de transferência dos (as)
reeducandos (as), em que não for possível a comunicação prévia,
por questões de segurança, a gestão da Unidade Prisional deve
posteriormente comunicar por escrito à Gestão Escolar em até cinco
dias os nomes dos(as) reeducandos (as) matriculados(as) e as
Unidades Prisionais de destino. (PERNAMBUCO, 2019, p.3).

A documentação escolar para o aluno em privação de liberdade
exerce dupla função. Primeiro, garante o direito à educação e todas as
contribuições do processo educativo para além das prisões. Segundo, o
aluno regular da educação em prisões recebe a remição da pena pelos
estudos. Para compreender essa relação, apresentamos a legislação
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nacional que dispõe sobre a remição de parte do tempo de execução da
pena, por estudo ou por trabalho.
Em Pernambuco essa relação está prevista no artigo 10 da
Instrução Normativa Conjunta SEE/SJDH Nº 001/2019, que atribui
como responsabilidade da Secretaria de Educação, através de cada
gestão escolar dentro das prisões.
Art.10 Cabe à Gestão Escolar preencher e expedir declarações,
históricos escolares e relatórios de acompanhamento e de
informações relacionados aos (às) estudantes, devendo, para
tanto, obedecer às seguintes normas:
I - é de responsabilidade de cada professor preencher os Diários de
Classe, bem como é de responsabilidade da Gestão Escolar o
preenchimento dos formulários de atualização das informações
educacionais quando solicitados, devendo esses documentos
permanecerem na secretaria da escola. (PERNAMBUCO, 2019, p. 4).

A organização conjunta prevista nesta instrução normativa de
Pernambuco estabelece de maneira sistemática a relação entre os entes
parceiros que atuam na educação em prisões. O artigo 10 da dita
instrução também sistematiza a responsabilidade da gestão escolar,
destacando:
II - é de responsabilidade exclusiva da Gestão Escolar emitir
Declaração de Frequência Escolar dos(as) estudantes, a qual
poderá subsidiar o pleito de remição de pena por estudos,
conforme dispõe o Art. 126, § 1º ao § 8º da Lei de Execução
Penal, quando solicitada pelo Setor Jurídico da Unidade
Prisional, obedecendo ao seguinte fluxo:
a) a solicitação deve ser encaminhada à Gestão Escolar pelo
Agente de Segurança Penitenciária, que exerce a função de
Apoio Pedagógico da escola para fins de controle interno e
segurança;
b) a confecção da Declaração de Frequência Escolar é de
responsabilidade da direção da escola, devendo ser entregue ao
Agente de Segurança Penitenciária, que exerce a função de
Apoio Pedagógico na Unidade Prisional, para que o mesmo
encaminhe o referido documento ao Setor Jurídico da Unidade
Prisional. (PERNAMBUCO, 2019, p. 4).

A instrução normativa estabelece a garantia de direitos, no que
diz respeito à orientação de gênero, estando previsto no artigo 11que
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“os (as) estudantes que se reconheçam com orientação de gênero
diversa (travestis e transexuais) têm direito de requisitar o registro do
nome social no ato da matrícula e para uso no Diário de Classe”
(PERNAMBUCO, 2019). Nessa perspectiva, vale mencionar os
estudos em Carvalho e Guimarães (2013), que dialogam sobre as
preocupações com a diversidade cultural no contexto prisional.
Além das inúmeras violações no cotidiano prisional, citadas
anteriormente, a violência sexual é algo que promove ainda mais esse
quadro de opressão. Quando a pessoa em privação de liberdade tem a
identidade de gênero fora dos padrões heterossexuais, sofre outras
violações, servindo seu corpo de comércio sexual para outras pessoas
presas, e atuando em serviços forçados, como limpar a cela prisional,
levar as roupas, em especial peças íntimas, e até mesmo cozinhar. A
garantia do nome social, assegurado no ambiente escolar prisional, pode
contribuir para o respeito às diferenças sobre a orientação de gênero, na
cultura do cárcere. Assim, o artigo 11 da instrução normativa conjunta
de Pernambuco estabelece:
§1º Entende-se por nome social aquele pelo qual travestis e
transexuais se identificam e são identificados pela sociedade.
§2º A expedição de documentos de escrituração escolar deve
contemplar, concomitantemente, o registro do nome civil e o
registro do nome social. (PERNAMBUCO, 2019, p. 4).

A garantia do direito à educação em prisões serve como portal
para compreensão de outros direitos. Podemos dizer que o
desenvolvimento das políticas educacionais em prisões pode
efetivamente ampliar espaços de diálogo entre o estado e a sociedade
no acolhimento das pessoas egressas do sistema prisional.
No que se refere à relação de convivência entre profissionais e
estudantes da educação em prisões, a instrução normativa ressalta, no
artigo 12, que “a relação de convivência entre os(as) profissionais e
os(as) estudantes deve ser pautada pelo respeito e obediência às normas
estabelecidas e à autoridade constituída”. Esse artigo ainda prevê as
seguintes proibições na atuação dos profissionais da educação em
prisões:
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I - Conduzir ou comercializar roupas, acessórios, alimentos,
aparelhos eletrônicos ou qualquer outro objeto para os (as)
estudantes;
II- Receber dos (as) estudantes e/ou entregar-lhes dinheiro,
cheques, cartão de crédito ou qualquer objeto de valor;
III - Estabelecer envolvimento emocional ou íntimo com os (as)
estudantes; e
IV - Solicitar informações referentes ao delito praticado pelo (a)
estudante em privação de liberdade.
Parágrafo único. Os (as) profissionais que atuam nas escolas
devem tratar os(as) estudantes sempre pelo seu nome próprio ou
pelo seu nome social, quando for o caso. (PERNAMBUCO,
2019, p.5).

Essas proibições tentam promover uma blindagem normativa
para os profissionais da educação, observando-se que muitas vezes a
gestão escolar e professores (as) são pressionados (as) pelas pessoas em
privação de liberdade para obter alguma informação externa e até
mesmo aquisição de algum bem material. O profissional da educação
escolar em prisões tem uma responsabilidade, em nossa ótica, que vai
além dos aspectos pedagógicos, agindo também na promoção de
contributos éticos e morais.
A aprendizagem faz parte da construção da personalidade.
Ninguém evolui moral, social, espiritualmente, ou em qualquer outra
dimensão, sem esse elemento de construção do seu caráter e identidade.
Entre o reconhecimento do erro e a mudança de atitude, temos a
necessidade do desenvolvimento da correção/construção educativa, que
não se esgota na oferta da educação escolar em prisões, mas que sem
ela todo o processo de reintegração social seria muito mais difícil. No
sistema prisional temos pessoas que violaram regras sociais e estão sob
tutela do estado no cumprimento da pena, e nesse sentido o processo
educacional escolar pode contribuir na perspectiva da emancipação
integral e cidadã, para convivência social.
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CAPÍTULO 3
MÉTODO DA INVESTIGAÇÃO

Neste capítulo apresentamos a organização e os fundamentos
metodológicos adotados na pesquisa de campo deste livro. Optamos
pela abordagem qualitativa, prioritariamente, na investigação sobre as
políticas educacionais em prisões no estado de Pernambuco,
apresentando também breves análises quantitativas.
É importante destacar que nosso enfoque na Análise de
Conteúdo, como expressa em Bardin (1977), está entrelaçado com a
pesquisa qualitativa. Em Chizzotti (1991) observamos a análise de
conteúdo como uma técnica investigativa que pode auxiliar na
compreensão dos fenômenos observados em uma pesquisa:
A pesquisa qualitativa privilegia algumas técnicas que
coadjuvam a descoberta de fenômenos latentes, tais como a
observação participante, história ou relatos de vida, análise de
conteúdo, entrevista não-diretiva etc, que reúnem um corpus
qualitativo de informações. (CHIZZOTTI, 1991, p. 85).

Essa reflexão fundamenta nossa opção metodológica pela
pesquisa qualitativa, tendo em vista que utilizamos como instrumento
de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Assim, observamos um
arcabouço descritivo dos sujeitos entrevistados para discussão do nosso
objeto central de pesquisa, as políticas de educação em prisões do
Estado de Pernambuco. Observamos em Ludke e André (1986) que a
entrevista, como instrumento de pesquisa qualitativa em educação,
possibilita uma interação produtiva entre o entrevistador e o
entrevistado, pela reciprocidade do processo:
A grande vantagem da entrevista sobre as outras técnicas é que
ela permite a captação imediata e corrente da informação
desejada, praticamente com qualquer tipo de informante e sobre
os mais variados tópicos. A entrevista ganha vida ao se iniciar o
diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. A entrevista
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semiestruturada se desenrola a partir de um esquema básico,
porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador
faça as necessárias adaptações. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 34).

Ressaltamos que nosso lócus de investigação foram escolas
situadas em unidades prisionais. É importante destacar que as prisões
são ambientes historicamente marcados pela tensão e pelo medo, por
isso a necessidade de desenvolver uma metodologia que consiga
promover uma relação de confiança nos sujeitos, para que possam
revelar informações e relatos fidedignos, e assim cumprirmos o rigor
científico necessário na execução deste livro.
3.1 SUJEITOS DA PESQUISA
Nossa pesquisa de campo foi realizada nas escolas situadas em
estabelecimentos penais de regime fechado e semiaberto (presídios e
penitenciárias) do estado de Pernambuco. A rede estadual de ensino de
Pernambuco atende atualmente a 20 (vinte) unidades prisionais com
escolarização na modalidade da Educação de Jovens e Adultos - EJA.
Dos vinte estabelecimentos penais (presídios e penitenciárias) em que
a Secretaria de Educação realiza a oferta educacional, 15 (quinze) são
constituídos por escolas autônomas, as quais possuem decreto de
criação e portaria de funcionamento para a modalidade EJA, sendo
caracterizadas as demais como anexos escolares.
Dividimos os sujeitos pesquisados em dois segmentos, seguindo
o critério usado para escolha das unidades, por tipo de regime, fechado
ou semiaberto. Os professores, gestores e diretores selecionados para
participarem como interlocutores da pesquisa constituíram assim 06
(seis) perfis de sujeitos para coleta de dados do estudo.
Foram 04 (quatro) as unidades prisionais selecionadas, dentre as
que ofertam regularmente a modalidade EJA no ensino fundamental e
médio da educação básica, correspondendo, respectivamente, aos 04
(quatro) perfis utilizados em nossa pesquisa de campo, como descrito a
seguir: a) unidade prisional de regime fechado, de segurança máxima
(masculina); b) unidade prisional de regime fechado e semiaberto, de
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segurança máxima (feminina); c) unidade prisional de regime fechado,
de segurança média (masculina); d) unidade prisional de regime
semiaberto, de segurança média (masculina).
Com base no cotidiano prisional e escolar, foram selecionados
como sujeitos colaboradores da pesquisa: a) professores(as); b)
gestores(as) escolares; c) diretores(as) de unidades prisionais. Assim,
por unidade prisional e escolar, foram escolhidos: 03 (três)
professores(as), 01 (um) gestor(a) escolar e 01 diretor(a) de unidade
prisional, obtendo uma amostra geral com 12 professores(as), 04
gestores(as) escolares e 04 diretores(as) de unidades prisionais.
Especificamente quanto à escolha dos sujeitos gestores,
responsáveis pelas políticas relacionadas à educação formal na EJA e
do sistema penitenciário em Pernambuco, obedecemos o seguinte
critério: a) 01 (um) coordenador(a) estadual da educação em prisões
(secretaria de educação e esportes – SEE); b) 01 (um) gestor(a) estadual
da educação em prisões (secretaria de educação e esportes – SEE); c)
01 (um) gestor estadual do sistema penitenciário (secretaria de justiça e
direitos humanos – SJDH/secretaria executiva de ressocialização –
SERES).
Levando em consideração os 06 (seis) tipos de sujeitos
selecionados para pesquisa de campo, organizamos quadros individuais
com os perfis de formação acadêmica, experiência de trabalho com a
educação em prisões e/ou com o sistema penitenciário, além do tipo de
vínculo de trabalho. Os quadros também contemplam as siglas por cada
segmento pesquisado.
Quadro 02 - Perfil dos(as) professores(as) da educação em prisões do
Estado de Pernambuco
PROFESSOR / SEXO GRADUAÇÃO
SIGLA
P 01

F

Biologia

P 02

M

Matemática

PÓS-GRADUAÇÃO

Especialização em
Ecologia
Especialização em
Matemática
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EXPERIÊNCIA
COM A
VÍNCULO
EDUCAÇÃO EM
PRISÕES
4 anos
Efetivo
15 anos

Efetivo

P 03

M

Biologia

P 04

F

Letras

P 05

F

Letras

P 06

M

História

P 07

F

História

P 08

M

Matemática e
Administração

P 09

F

Letras

P 10

F

P 11

M

Pedagogia e
Ciências
Biológicas
Pedagogia

P 12

F

Pedagogia

Especialização em
Conservação
Ambiental
Especialização em
Língua Portuguesa /
Mestrado em Letras /
Doutoranda em
Linguística e
Literatura
Especialização em
Língua Portuguesa
Especialização em
História / Mestrado em
Ciências Sociais
Especialização em
Psicopedagogia e
História
Especialização em
Matemática e suas
Tecnologias
Especialização em
Língua Portuguesa e
Gestão Escolar
Psicopedagogia
Clínica e Institucional
Especialização em
Neuropsicopedagogia
Especialização em
Metodologia do
Ensino Superior

1 ano

Efetivo

7 anos

Efetivo

8 anos

Contrato

5 anos

Efetivo

2 anos

Contrato

6 anos

Contrato

5 anos

Contrato

11 anos

Contrato

11 anos

Contrato

9 anos

Efetivo

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

Podemos perceber no quadro 01, que nossa pesquisa apresenta
um perfil acadêmico com 100% de professores(as) com graduações e
100% de professores(as) com no mínimo 01 (uma) pós-graduação
(especialização lato sensu). Quanto ao perfil do vínculo empregatício
dos professores(as) temos uma amostra com 60% de professores(as)
contratados e 40% de professores(as) efetivos. A média de experiência
profissional, entre os(as) professores(as) selecionados, no âmbito da
educação em prisões, é de 07 (sete) anos. Entrevistamos um total de 07
professores do sexo feminino e 05 (cinco) do sexo masculino.
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Quadro 03 - Perfil dos (as) gestores (as) escolares da educação em
prisões do Estado de Pernambuco
GESTOR(A)
ESCOLAR /
SIGLA

SEXO

GE 01

M

GE 02

M

GE 03

F

GE 04

F

GRADUAÇÃO

Ciências
Biológicas

História e
Administração
de empresas
Ciências Sociais
Ciências
Biológicas

PÓS-GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA COM A VÍNCULO
EDUCAÇÃO EM
PRISÕES
Especialização em
Saúde Pública/
Especialização em
Metodologia do
Ensino Superior /
Mestrando em
Educação
Especialização em
História
Especialização em
História
Especialização em
Microbiologia

7 anos

Efetivo

6 anos

Efetivo

14 anos

Efetivo

16 anos

Efetivo

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

No quadro 03, relativo aos gestores(as) escolares, observamos
também um perfil acadêmico de 100% em graduação e pós-graduação
(latu sensu). Obtivemos um total de 02 (dois) gestores do sexo
masculino e 02 (dois) do sexo feminino. A função de gestor escolar tem
obrigatoriamente como pré-requisito ser exercida por um profissional
do quadro efetivo da educação. A média de experiência no trabalho com
a educação em prisões dos(as) gestores(as) escolares, pelos dados
coletados, é de 11 anos.
Quadro 04 - Perfil da Coordenação Estadual da Educação em Prisões
de Pernambuco (Técnica educacional da Secretaria de Educação)
COORD. EST.
DE EDUC. EM SEXO
PRISÕES
/SIGLA
CE

F

GRADUAÇÃO

História
Licenciatura

PÓSGRADUAÇÃO
Especialização em
Programação de
Ensino

EXPERIÊNCIA
COM A
VÍNCULO
EDUCAÇÃO EM
PRISÕES
15 anos

Efetivo

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

O quadro 04 contempla o perfil da coordenação estadual da
educação em prisões, responsável pelas atividades desenvolvidas no
âmbito da Educação de Jovens e Adultos em Prisões de Pernambuco.
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Esse setor tem atribuições bem definidas, embora não esteja no
organograma da SEE, nem da Gerência de Educação de Jovens e
Adultos. Essa falta de normatização do setor dificulta os
encaminhamentos das ações, uma vez que estão diretamente ligadas à
Secretaria de Justiça e Direitos humanos - SJDH, Secretaria Executiva
de Ressocialização - SERES, Ministério Público – MP, e Defensoria
Pública de Pernambuco - DPU.
Detalhamos a seguir as competências da coordenação estadual
da educação em prisões de Pernambuco, visando apresentar a sua
estruturação administrativa e pedagógica. A primeira competência sob
responsabilidade do setor são as ações nas escolas situadas em espaços
de privação de liberdade: a) monitoramento das escolas,
acompanhamento de matrícula e controle da frequência; b)
acompanhamento no desenvolvimento das atividades educacionais nas
unidades prisionais.
A segunda competência está relacionada às ações de formação
continuada para os profissionais que atuam na modalidade de educação
de jovens, adultos e idosos – EJA, nas escolas situadas em unidades
prisionais: a) formação para professores reunindo todas as áreas de
conhecimento, visando discutir metodologias para serem utilizadas na
EJA; b) formação para professores por área de conhecimento
(matemática, linguagens e ciências humanas); c) formação para a
equipe gestora das escolas, chefes de unidades de educação de jovens e
adultos, profissionais responsáveis pela correção de fluxo, e o apoio
pedagógico (agentes penitenciários) da SERES.
A terceira área de competência está relacionada ao Programa
Remição pela Leitura: a) formação continuada dos profissionais que
atuam no programa remição de pena pela leitura. b) orientação das
atividades do programa remição de pena pela leitura; c)
acompanhamento das atividades do programa remição de pena pela
leitura; d) orientação das atividades das comissões do programa
remição de pena pela leitura nas 10 gerências regionais de educação –
GRE, em Pernambuco; e) acompanhamento das atividades das

- 111 -

comissões do programa remição de pena pela leitura nas 10 gerências
regionais de educação – GRE, em Pernambuco.
A quarta área de competência da coordenação de educação em
prisões está relacionada à participação em comissões/reuniões: a)
participação nas reuniões no comitê do sistema prisional; b)
participação nas reuniões no comitê da mulher privada de liberdade; c)
participação nas reuniões no comitê LGBTI privados de liberdade.
A quinta competência está relacionada às respostas das
demandas apresentadas pelo ministério público.
A sexta responsabilidade refere-se ao acompanhamento e
encaminhamento às demandas de monitoramento da SERES.
A sétima competência são os encaminhamentos dirigidos à
secretaria executiva de gestão – SEGE quanto às necessidades de
mobiliário, equipamentos e reformas das escolas prisionais.
A oitava competência é o acompanhamento da equipe da GRE
para verificação de possíveis espaços para construção de escolas ou
salas de aula.
A nona e última competência da coordenação de educação em
prisões de Pernambuco são as ações do trabalho de conclusão final –
TCF da EJA em prisões: a) orientação aos professores da Fase IV sobre
o TCF; b) acompanhamento do desenvolvimento do TCF nas escolas
situadas em espaços de privação de liberdade; c) participação nas
apresentações de TCF das escolas situadas em espaços de privação de
liberdade.
A seguir, o quadro 5 apresenta o perfil da gestão estadual da
educação, responsável pelas políticas educacionais da modalidade EJA
que oferta a educação em prisões.
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Quadro 05 - Perfil da Gestão Estadual da Educação em Prisões de
Pernambuco (Secretaria de Educação)
GESTÃO EST. DE
EDUC. EM
SEXO GRADUAÇÃO
PRISÕES / SIGLA

GEEP 01

F

História
Licenciatura

PÓS-GRADUAÇÃO EXPERIÊNCIA COM VÍNCULO
A EDUCAÇÃO EM
PRISÕES
Especialização em
EJA / Mestrado em
10 anos
Efetivo
Educação

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

Nossa entrevistada responsável pela gestão estadual da
educação em prisões exerceu o cargo de gerente de políticas
educacionais de jovens e adultos, na Secretaria de Educação de
Pernambuco, de janeiro de 2011 a janeiro 2019. Esse cargo de gestão
foi o responsável, no período citado, pela oferta da modalidade EJA na
rede estadual de ensino, ou seja, a oferta da EJA em prisões foi gerida
pela ótica da entrevistada.
Em janeiro de 2019, a Secretaria de Educação de Pernambuco
ampliou sua estruturação no âmbito da EJA e instituiu a Gerência Geral
das Modalidades – GGMOD, através da portaria nº 2.176 de 22 de
janeiro de 2019, publicada em diário oficial do estado em 22 de janeiro
de 2019. A GGMOD tem por atribuição estimular, apoiar, subsidiar,
planejar, articular e acompanhar as políticas para a educação de jovens
e adultos, educação do campo e educação escolar indígena, inclusive de
populações em áreas remanescentes de quilombos e povos ciganos, e a
educação para privados de liberdade. É da sua competência também
desenvolver e fomentar a produção de conteúdo para programas de
formação de professores e de materiais didáticos e pedagógicos
específicos para as modalidades descritas.
Em fevereiro de 2019 nossa entrevistada assumiu o cargo de
gerente geral de modalidades, ou seja, continua na gestão das políticas
educacionais voltadas às pessoas privadas de liberdade em
Pernambuco, porém numa função hierárquica superior.
O quadro 6, a seguir, apresenta o perfil dos diretores de unidades
prisionais da amostra coletada.
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Quadro 06 - Perfil da Direção de Unidade Prisional
DIREÇÃO DE
UNIDADE
PRISIONAL /
SIGLA

SEXO

GRADUAÇÃO

DUP 01

M

Administração

Especialização em
Segurança Pública

19 anos

Efetivo

DUP 02

F

Medicina
Veterinária

Não possui

8 anos

Efetivo

DUP 03

M

Direito

Direito

18 anos

Efetivo

DUP 04

M

Não possui

Não possui

26 anos

Efetivo

EXPERIÊNCIA
PÓS-GRADUAÇÃO COM O SISTEMA
PENITENCIÁRIO

VÍNCULO

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

Observamos no quadro 06 que os diretores de unidades
prisionais apresentam um perfil acadêmico de 75% com graduação e
50% com pós-graduação. Observamos também que os diretores de
unidades prisionais entrevistados apresentam uma média de 18 anos de
experiência no sistema penitenciário de Pernambuco. Ao todo, foram
entrevistados 03 (três) gestores do sexo masculino e 01 (uma) do sexo
feminino. Todos os diretores de unidades prisionais são agentes
penitenciários do quadro efetivo da secretaria executiva de
ressocialização – SERES.
Por fim, apresentamos a seguir o quadro 06, com o perfil da
gestão estadual do sistema penitenciário, destacando que buscamos
entrevistar a gestão responsável pelas políticas de ressocialização, em
especial, no âmbito da educação e qualificação profissional. Essa
escolha deu-se pelo fato do envolvimento dessa gestão do sistema
penitenciário estar em diálogo com a gestão da educação em prisões
(secretaria de educação), no desenvolvimento conjunto das políticas
educacionais voltadas às pessoas em privação de liberdade no estado de
Pernambuco.
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Quadro 07 - Perfil da Gestão Estadual do sistema penitenciário
(Secretaria executiva de ressocialização)
COORD. EST. DE
PÓSEDUC. EM
SEXO GRADUAÇÃO
GRADUAÇÃO
PRISÕES / SIGLA

GESP 01

F

Pedagogia

Especialização
em Gestão
Governamental
/ Especialização
em novas
linguagens do
ensino

EXPERIÊNCIA COM
A EDUCAÇÃO EM
PRISÕES

VÍNCULO

6 anos

Efetivo

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

Observamos que o perfil da gestão estadual do sistema
penitenciário apresenta uma formação com olhar pedagógico, além da
pós-graduação na área da gestão pública e da educação. Esse perfil
acadêmico é um fator que pode propiciar um melhor diálogo na
perspectiva da construção de políticas educacionais para as escolas
situadas em unidades prisionais, no estado de Pernambuco.
3.2 PRODUÇÃO DOS DADOS
Este livro tem como objetivo geral compreender como as
políticas públicas para educação em prisões, no Estado de Pernambuco,
estão sendo implementadas. Nesse sentido, foi necessária a
aproximação com os sujeitos da educação em prisões, buscando
compreender a realidade desse universo, revelando suas
especificidades. Utilizamos como instrumento de produção de dados,
na pesquisa de campo, a aplicação de entrevista semiestruturada, assim
definida por Ribeiro (2008):
A entrevista é a técnica mais pertinente quando o pesquisador
quer obter informações a respeito do seu objeto, que permitam
conhecer sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao
comportamento, o que significa que se pode ir além das
descrições das ações, incorporando novas fontes para a
interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores.
(RIBEIRO, 2008, p. 142).
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A pesquisa englobou entrevistas com as gestões estaduais da
educação e do sistema penitenciário, gestão escolar, direção de
presídios e penitenciárias, coordenação da educação em prisões (técnico
educacional) e professores(as) da rede estadual de ensino que atuam em
prisões de Pernambuco. Para tanto, foram realizados 06 tipos de
entrevistas semiestruturadas, com instrumentos para a coleta de dados
definidos por área de atuação dos entrevistados na educação em prisões.
As questões da entrevista foram desenvolvidas a partir de uma
questão geradora que fundamenta os objetivos propostos para a
pesquisa, na busca de respostas que contribuam para as políticas
educacionais voltadas às pessoas em situação de privação de liberdade.
Tendo em vista a pandemia mundial da COVID-1924, ficamos
impossibilitados de realizar as entrevistas presencialmente. Realizamos
as entrevistas em formato digital, através das seguintes plataformas:
Skipe, Whatsapp, Googlemeet, Facetime Ios e Zomm. Todos os critérios
éticos foram atendidos, conforme aprovação do parecer
consubstanciado nº 4.321.781, do comitê de ética em pesquisa – CEP,
da Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Para execução das
entrevistas estabelecemos inicialmente o contato prévio, buscando
gerar uma aproximação com os entrevistados, com envio antecipado do
TCLE – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em um segundo
momento, realizamos então a entrevista semiestruturada, obtendo 100%
de participação dos entrevistados. Todas as entrevistas foram gravadas
em formato de áudio e transcritas na íntegra.
3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Optamos pela abordagem da Análise de Conteúdo, em Bardin
(1977), como técnica de análise de dados. A análise de conteúdo
propicia a construção sistemática da interpretação dos dados coletados,

24

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2,
que apresenta um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros
graves.
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identificando a significação textual e trazendo novas possibilidades
interpretativas do campo de pesquisa investigado.
Para melhor estruturar a análise e tratamento dos dados, com
base na análise de conteúdo de Bardin (1977), é preciso organizá-la em
03 (três) etapas: a) pré-análise; b) exploração do material; c) tratamento
dos resultados, inferência e interpretação. Essa estruturação proposta
por Bardin (1977) é sistematizada no roteiro didático para análise de
conteúdo desenvolvido por Souza Júnior et al (2010), apresentado a
seguir:
Figura 04 - Roteiro didático para análise do conteúdo desenvolvido

Fonte: Bardin (1977), por Souza Júnior et al (2010)

Na figura 4, conseguimos visualizar de maneira didática a
estruturação e organização da análise de conteúdo. O segundo passo na
estruturação metodológica da análise de conteúdo, conforme Bardin
(1977), é a codificação. Realizamos a estruturação em 03 (três)
dimensões: a) unidade de registro; b) regras de enumeração; c) análise
qualitativa.
Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma
transformação efetuada segundo regras precisas, dos dados
brutos do texto, transformação esta que, por recorte, agregação
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e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo,
ou da sua expressão, suscetível de esclarecer o analista acerca
das características do texto, que podem servir de índices.
(BARDIN, 1977, p. 103).

Essa codificação requer a imersão nos dados coletados e um
rigoroso processo de estruturação. A primeira etapa da “codificação”
foi organizada a partir da “unidade de registro”, que podemos
considerar como unidade de base, visando a posterior categorização.
Utilizamos na unidade de registro a análise de temas ou “análise
temática”, pois, segundo Bardin (1977), “o tema é a unidade de
significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo
certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.
A segunda etapa são as regras de numeração, demonstrando a
sistematização da coleta de dados a partir da relação entre a função e
sua respectiva sigla. A terceira etapa da codificação foi a análise
qualitativa, a partir da inferência, que em nosso livro foi fundamentada
na análise temática, num processo de categorização que foi assim
conceituado por Bardin (1977):
A categorização é uma operação de classificação de elementos
constitutivos de um conjunto, por diferenciação e,
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia),
com os critérios previamente definidos. As categorias são
rubricas ou classes, as quais se reúnem um grupo de elementos
(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um
título genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos
caracteres comuns destes elementos. (BARDIN, 1977, p. 117).

Essa conceituação de Bardin (1977) afirma que o processo de
categorização, na análise de conteúdo, deve produzir um sistema de
categorias. Optamos, assim, por essa análise categorial, que “funciona
por operações de desmembramento do texto em unidades, em
categorias segundo reagrupamentos analógicos” (BARDIN, 1977, p.
153). Observamos que a técnica da análise categorial, na análise de
conteúdo, é a que apresenta a maior sintonia metodológica com a
análise temática. Essa fundamentação nos propiciou a estruturação de
categorias e subcategorias, alicerçadas nas unidades de registro
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previamente selecionadas no processo de coleta de dados, sendo que o
último processo da categorização na análise de conteúdo, a inferência,
nos possibilitou realizar análises críticas quanto ao objeto de estudo.
E assim, fundamentamos nossa opção metodológica na pesquisa
qualitativa a partir da análise de conteúdo, para tratamento dos dados e
análises, a partir dos sujeitos entrevistados.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISE E DISCUSSÃO
DOS RESULTADOS
Neste capítulo apresentamos os resultados da análise, a partir da
coleta de dados feita através das entrevistas com os sujeitos
selecionados, ligados ao contexto da educação em prisões de
Pernambuco. Os capítulos iniciais do livro serviram de base documental
e metodológica para que pudéssemos atingir os objetivos da pesquisa,
apresentando novos caminhos e possibilidades para a educação em
prisões, a partir da realidade do estado de Pernambuco.
Para compreender como as políticas educacionais voltadas às
pessoas privadas de liberdade estão sendo materializadas, torna-se
fundamental o processo de investigação com os sujeitos diretamente
ligados à educação em prisões. Assim, após todo processo
metodológico da análise de conteúdo, proposto por Bardin (1977),
sistematizamos os dados coletados para análise e discussão em 06 (seis)
categorias analíticas, organizadas em quadros estruturados em 03 (três)
colunas. Esse formato busca promover didaticamente a compreensão
dos dados coletados, conforme o quadro a seguir.
Quadro 08 - Resumo geral das categorias, subcategorias e unidades
de análise da pesquisa de campo com professores (P), gestores
escolares (GE), coordenação estadual da educação em prisões (CE),
gestão estadual da educação (GEEP), direção de unidades prisionais
(DUP) e gestão estadual do sistema penitenciário (GESP).
CATEGORIAS
5.1
Contexto
da
educação em prisões
no
Estado
de
Pernambuco e suas
especificidades

SUBCATEGORIAS
5.1.1 Motivos que levam
professor(a) ao ensino em prisões

o(a)

5.1.2 Motivos que levam a pessoa em
privação de liberdade à escola
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Nº DE
UNIDADES
DE
ANÁLISE
04

05

5.2 Contribuições da
educação em prisões

5.1.3 O direito à educação e as políticas
educacionais em prisões

05

5.2.1 As políticas educacionais em
prisões na percepção dos profissionais da
educação

11

5.2.2 As políticas educacionais em
prisões na percepção dos profissionais
do sistema penitenciário
5.3
Fundamentos
pedagógicos da EJA
em prisões

5.4 Interfaces entre
educação e o sistema
penitenciário

5.5
Limites
e
possibilidades
na
educação em prisões

5.6 Educação básica,
profissional
e
superior em prisões

05

5.3.1 A modalidade EJA e o contexto
prisional

10

5.3.2 Entraves pedagógicos na EJA em
prisões

08

5.3.3 Contributos pedagógicos para EJA
em prisões

12

5.4.1 Formação continuada conjunta
entre educação e sistema penitenciário

11

5.4.2 Instrução normativa conjunta
SEE/SERES

11

5.4.3 Relação institucional educação e o
sistema penitenciário

06

5.5.1 Desafios vigentes na educação em
prisões

17

5.5.2 Interferências do crime organizado
no cotidiano escolar em prisões

15

5.5.3 Avanços na EJA em prisões

01

5.6.1 Monitoramento administrativo e
pedagógico da EJA em prisões

02

5.6.2 Plano Estadual de Educação em
Prisões de Pernambuco

5.6.3 Evolução da escolarização em
prisões
Fonte: Quadro desenvolvido pelo autor.

01
04

Cada categoria de análise remete a subcategorias que ampliam
o conteúdo a ser analisado, a partir das unidades de análise que foram
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alvo da coleta de dados, que se referem aos sujeitos mencionados neste
livro. É importante destacar que as categorias e subcategorias
apresentam análises individuais por cada ator social entrevistado, mas
optamos, principalmente, em promover o confronto entre as respostas
dos diversos sujeitos entrevistados sobre o mesmo objeto investigado.
Vale ressaltar que abordamos as categorias e subcategorias
individualmente ao longo deste capítulo, e cada olhar personalizado de
análise e discussão contempla as respostas dos entrevistados transcritos
na íntegra, nas unidades de análise.
Apresentamos os códigos (siglas) referentes aos sujeitos
entrevistados, que estão presentes nas unidades de análise deste
capítulo: P (professor), GE (gestão escolar), CE (coordenação estadual
da educação em prisões – secretaria de educação), GEEP (gestão
estadual da educação em prisões), DUP (direção de unidade prisional)
e GESP (gestão estadual do sistema penitenciário). Por exemplo, ao
apresentarmos um código P08-Q9, estamos referindo à resposta do
professor P08 sobre a questão de número 9 (nove). Outro exemplo, com
um código DUP03-Q5, estamos referindo à resposta da direção de
unidade prisional DUP03 sobre a questão número 5 (cinco).
4.1 CATEGORIA 1: CONTEXTO DA EDUCAÇÃO EM
PRISÕES DO ESTADO DE PERNAMBUCO E SUAS
ESPECIFICIDADES
A primeira categoria apresenta o contexto da educação em
prisões de Pernambuco, compreendendo suas especificidades a partir
das subcategorias que revelam a opinião dos professores, da
coordenação estadual de educação em prisões e da gestão estadual de
educação em prisões. Essa categoria traduz o olhar inicial da educação
a partir das respostas dos sujeitos entrevistados, revelando como o
direito à educação vem sendo implementado nas políticas educacionais
às pessoas privadas de liberdade, as motivações do ingresso escolar dos
estudantes presos e os motivos que levam os professores a lecionarem
em prisões.
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Quadro 09 - Resumo das subcategorias e unidades de análise a partir
das entrevistas com relação ao contexto da educação em prisões de
Pernambuco e suas especificidades.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

5.1 Contexto da
educação em prisões
no
Estado
de
Pernambuco e suas
especificidades

5.1.1 Motivos que levam o(a)
professor(a) ao ensino em
prisões
5.1.2 Motivos que levam a
pessoa em privação de
liberdade à escola

5.1.3 O direito à educação nas
políticas educacionais em
prisões
Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

UNIDADES DE
ANÁLISE
P03-Q2, P05- Q2,
P07- Q2, P08- Q2

P01-Q4, P04-Q4, P05Q4, P07-Q4, P09-Q4

GEEP-Q2, CE-Q3,
GE01-Q2, GE02-Q2,
GE04-Q2

4.1.1 Motivos que levam o(a) professor (a) ao ensino em prisões
Em Pernambuco, a rede estadual de ensino, responsável pela
oferta regular da EJA em prisões, exerce o processo de contratação ou
encaminhamento dos servidores efetivos que atuam como
professores(as) nas escolas situadas em unidades prisionais. Como
vimos anteriormente, temos 15 escolas credenciadas dentro das
unidades prisionais e 05 escolas que ainda funcionam como anexos
escolares de outra unidade escolar, fora da prisão. A seguir, destacamos
alguns dos motivos que levaram os(as) professores(as) a atuar/lecionar
em uma escola situada dentro de uma unidade prisional, conforme
descrito em seus relatos:
Primeiro diria que é pela questão econômica, depois o meu
desencanto com o sistema integral de ensino. (P03, 01 ano de
experiência, vínculo efetivo).
A princípio não foi uma escolha, eu não sou concursada do
estado, sou contratada e quando eu fiz a seleção, a primeira
oportunidade foi o presídio, quando aconteceu essa
oportunidade eu fiquei receosa, todas as vezes que eu falo desse

- 123 -

meu princípio da educação prisional sempre digo que realmente
era a única escolha, não tinha saída e eu acabei aceitando, mas
sempre que eu termino essa fala, eu finalizo dizendo assim: não
foi o que eu quis, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha
vida profissional. (P05, 08 anos de experiência, vínculo
contrato).
Nunca tinha pensado em trabalhar dentro do sistema prisional,
na verdade, mas recebi uma proposta e havendo a
disponibilidade lá na escola e aí eu pensei comigo; porque não?
Isso era uma realidade que sempre tive curiosidade mais nunca
tive interesse em procurar entrar nessa área. É mais um desafio
pessoal, eu disse: eu vou ingressar porque eu acredito que possa
ser muito educativo pra mim, não pensei nem tanto no aluno, eu
pensei mais em mim enquanto profissional, e no decorrer eu
acabei me identificando bastante. (P07, 02 anos de experiência,
vínculo contrato).
Foi meio que frustrante as boas vindas porque eles começam a
fazer perguntas se você é casado, se você tem filhos, onde você
mora. Eles começam a bisbilhotar a sua vida e eu fiquei meio
receoso, eu nunca tinha me deparado com uma situação
daquela, mas digo a você que foi gratificante essa experiência,
porque eu saí de lá fortificado e com a certeza que eu iria voltar
no outro dia e eu iria continuar. (P08, 06 anos de experiência,
vínculo contrato).

Através

desses

relatos,

notamos

que

a

atuação

dos(as)

professores(as) na educação em prisões não foi uma escolha
espontânea, ou seja, inicialmente não escolheram trabalhar numa escola
situada em presídio por uma vontade ou iniciativa própria. Fica também
visível que, num primeiro momento, o fato de ir trabalhar/ensinar numa
prisão proporciona insegurança, medo, sendo um grande desafio
pessoal e profissional. Entretanto, os relatos demonstram que, ao passar
do tempo, os profissionais compreendem a importância de educar no
cárcere e chegam a preferir trabalhar numa escola situada em uma
unidade prisional, do que em uma escola fora da prisão. Duarte e
Sivieri-Pereira (2018) comentam essa relação do professor com
estudantes em privação de liberdade:

- 124 -

A relação professor-aluno é, sem dúvida, o elemento marcante
da profissão docente em espaços de privação e restrição de
liberdade. Pelo aluno e pela satisfação ao trabalho, o professor
enfrenta o descrédito social em relação à profissão docente em
unidades prisionais, mantendo-se atuante anonimamente nesses
espaços. Além disso, o sucesso escolar e as mudanças
observadas nos valores dos alunos fazem com que o professor
reconheça sua importância social e espiritual enquanto
“missionário”. Também sugerem nutrir a autoimagem de
“corajoso” ou “audacioso” perante o imaginário social, que
tende a acreditar que a docência em espaços de privação e
restrição de liberdade seja uma profissão arriscada. (DUARTE;
SIVIERI-PEREIRA, 2018, p. 311).

A responsabilidade do professor que atua na educação em
prisões vai além do processo de ensino-aprendizagem escolar e dos
conteúdos programáticos da EJA. O professor, no espaço prisional,
compreende seu papel como mediador em face do resgate e
empoderamento de vidas. Essa compreensão é ampliada em Onofre
(2012), que ressalta a necessidade do investimento em políticas
públicas inclusivas, tanto para os estudantes em privação de liberdade
como para os professores que exercem essa complexa intervenção.
A análise dos dados evidencia a complexidade do fenômeno
educativo e a necessária formação do professor que, para além
de conteúdo específicos, deve se apropriar das singularidades do
cotidiano e das motivações dos aprisionados, uma vez que
constrói com eles um projeto de vida que pode contribuir com a
(re)inserção social. Para tanto, há que se investir no
fortalecimento e concretização de políticas públicas na
perspectiva dos direitos humanos, reforçando propostas
presentes no contexto educacional brasileiro de tornar a
instituição prisão mais inclusiva e mais humana. (ONOFRE,
2012, p. 205).

Segundo Onofre (2012), além da precariedade das políticas
salariais e da falta de incentivo no plano de carreira, os profissionais são
obrigados a exercer suas atividades em condições inadequadas, uma vez
que muitas escolas são desprovidas de recursos materiais e humanos.
Esse investimento na educação em prisões, em especial, na valorização
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dos professores, torna-se fundamental para ampliar as possibilidades de
contribuição no processo de ressocialização.
Ressaltamos que selecionamos com exaustividade algumas falas
dos entrevistados, buscando revelar suas vozes em consonância com as
categorias e subcategorias da pesquisa.
4.1.2 Motivos que levam a pessoa em privação de liberdade à
escola
Essa subcategoria revela os motivos que levam a pessoa em
privação de liberdade a procurar a escola dentro da unidade prisional,
na opinião dos professores. Optamos por revelara opinião dos
professores, pelo fato de estarem, no cotidiano, em permanente contato
com os estudantes em privação de liberdade. Os professores, na prática,
vivenciam essa relação próxima com o estudante na escola, dentro da
unidade prisional, e conseguem perceber, ao longo do tempo, as
motivações que o levaram ao ingresso escolar no período que estão no
cumprimento da pena, seja numa unidade de regime fechado ou
semiaberto.
Os professores P01 e P04, a seguir, destacam que a maioria das
pessoas em privação de liberdade procura realizar o ingresso escolar,
inicialmente, pela possibilidade de remição de pena pelos estudos, ou
seja, objetivando reduzir o tempo total de sua sentença penal, e que
apenas uma minoria delas procura a escola por vontade própria de
estudar. Mas que ao vivenciarem a rotina escolar, passam a entender a
escola como um espaço especial, de respeito mútuo.
Primeiro é a remição, a maioria é isso, e depois a oportunidade
que elas têm de saírem das celas que elas dizem que ficam muito
presas também. Tem outras que vão porque é um local onde elas
se encontram, agora umas ou outras vão porque tem vontade
mesmo de estudar. (P01, 04 anos de experiência, vínculo
efetivo).
Primeiro motivo que eles procuram a escola é por conta da
remição de pena, os pontos iniciais são pontos que estão
relacionados ao benefício próprio, tudo está no desejo da
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liberdade, mas à medida que ele vai pra escola ele começa a
enxergar um pouco de qualidade de vida, costumamos dizer que
é o melhor espaço a que esses sujeitos tem acesso dentro do
sistema, de que eles se desvincula daquele vocabulário de
grosseria, que o tempo todo tem muita ofensa e na escola eles
não usam aquilo, então eles se moldam para aquela realidade.
(P04, 07 anos de experiência, vínculo efetivo).

A remição de pena pelos estudos está prevista atualmente pela
Lei nº 12.433, de 2011, da LEP, que também prevê na mesma lei a
remição de pena pelo trabalho e pela leitura. Assim, a pessoa que está
em cumprimento de pena no regime fechado ou semiaberto pode
reduzir 01 (um) dia de pena a cada 12h de frequência escolar.
Entendemos que essa iniciativa do estado brasileiro pode proporcionar
a redução da reincidência no mundo do crime, o que condiz com os
relatos dos professores P05, P07 e P09, ao dizerem que, com o passar
do tempo, os estudantes compreendem o papel da escola no cotidiano
prisional e na construção de novas possibilidades para suas vidas. Essa
motivação dada pelo ingresso escolar, para além da remição de pena,
engloba, portanto, outros fatores, como destacam os professores:
Eu acredito que exista mais de uma razão, a princípio eu acho
que a disponibilidade da remição, mas acredito que uma vez que
estão com essa oportunidade, eu acredito de verdade que eles
conseguem visualizar a saída deles e a possibilidade de um
futuro melhor, de um engajamento profissional e de uma
possibilidade de até compreender-se como indivíduo na
sociedade. (P05, 08 anos de experiência, vínculo contrato).
O primeiro de fato é a questão da remição, mas também nós
percebemos o interesse pelo próprio ensino mesmo, pelas
condições de possibilidades dentro do espaço escolar e também
vem a questão da possibilidade de estar em um ambiente mais
agradável [...]. Tem também outros pontos que está dentro do
contexto da questão prisional pra eles, a própria merenda, o
espaço, a relação com os professores que os motivam bastante,
tem a questão de se sentirem mais úteis, isso a gente escuta
muito. Eles relatam que vê a possibilidade de vida poder voltar
aos eixos. (P07, 02 anos de experiência, vínculo contrato).
Primeiro, quando eles chegam à escola, eles chegam com a
seguinte concepção de que eles vão pra ganhar a remição.
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Quando eles começam vendo como é o nosso trabalho e que nós
estamos ali incentivando eles a concluir o ensino, prestar o
ENEM, e que eles são capazes de produzir... pra nossa surpresa,
eles tiram essa ideia de remição de pena e aí eles começam a
valorizar a educação como de fato ela é valorizada, e aí eles
começam a se verem como de fato alunos, como pessoas daquele
processo ali. (P09, 05 anos de experiência, vínculo contrato).

O professor P05 relata que a vivência cotidiana na escola
propicia ao sujeito privado de liberdade essa possibilidade de despertar
para uma vida além da prisão, ao entender a educação como estratégia
para o seu desenvolvimento profissional. Outro fator destacado pelos
professores P07 e P09, como motivação para continuar na escola
estudando, é a própria convivência agradável, de respeito, que traz
novas perspectivas para a vida após a prisão. A fala dos professores P07
e P09 mostra ainda que a merenda escolar também promove motivação
nos estudantes para permanência na escola. Para atestar a recorrência
de tais relatos, vale situar aqui a pesquisa realizada por Carvalho (2016),
que amplia esse debate sobre as motivações que animam os estudantes
em privação de liberdade:
Primeiro, nas concepções deles, é o interesse pela remição de pena,
por ser o espaço da escola um ambiente diferenciado; para adquirir
conhecimento e também para quando sair da cadeia ter uma
oportunidade no mercado de trabalho; por ser uma oportunidade de
reflexão; pela capacidade de mudança que a escola pode promover na
vida de uma pessoa, tanto no campo pessoal como profissional; e pela
própria falta de oportunidades que o sistema prisional oferece ao
detento, no campo da ocupação — ou trabalha ou estuda — ou, ainda,
por não ter nada o que fazer nada no raio/pavilhão. Outros disseram
que voltam para a escola pela oportunidade que não tiveram quando
jovens, seja por questões sociais ou financeiras. (CARVALHO,
2016, p. 89).

Essa compreensão dos motivos que levam o estudante em
privação de liberdade ao ingresso escolar pode contribuir para novas
estratégias pedagógicas na educação, bem como para a criação de
indicadores de avaliação do sistema penitenciário na perspectiva da
ressocialização, quanto à oferta de intervenções nas unidades prisionais.
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4.1.3 O Direito à educação e as políticas educacionais em
prisões
Nessa subcategoria, observamos como as políticas educacionais
no âmbito das prisões de Pernambuco estão sendo efetivadas, na
opinião da gestão escolar (GE), da coordenação (CE) e da gestão
estadual de educação em prisões (GEEP), membros dos quadros da
secretaria de educação, buscando compreender como o direito à
educação vem sendo implementado às pessoas em privação de
liberdade.
Na fala da gestão estadual de educação, responsável pelo
desenvolvimento das políticas educacionais da EJA, e nesta, da
educação em prisões de Pernambuco, temos um breve panorama dessa
evolução da oferta escolar:
O atendimento educacional em prisões em Pernambuco existe
há mais de vinte anos, pois antes mesmo desse novo formato que
estamos organizando atualmente, com a oferta da escolarização
regular, já existia a oferta através de projetos e programas
voltados à alfabetização. Eu observo que na medida em que as
políticas de educação de jovens e adultos vão se desenvolvendo
e se fortalecendo, bem como as políticas voltadas para o sistema
prisional, em especial na garantia de direitos à educação, à
saúde e a assistência, dentre outros, eu observo que esses
direitos vão sendo efetivados através da fiscalização e
monitoramento dos órgãos competentes pelas garantias de
direitos no Brasil e no mundo. Assim, em Pernambuco, percebo
um avanço principalmente nos últimos 10 anos, tanto crescendo
no número de estudantes como também o número de unidades
prisionais que ofertam a educação escolar formal. O que eu
percebo é que estamos avançando, mas tem uma série de
questões que precisam ser conquistadas. (GEEP, 10 anos de
experiência, vínculo efetivo).

A fala da GEEP revela a importância das políticas públicas
voltadas para as garantias dos direitos sociais. Quando falamos em
educação em prisões no Brasil, devemos lembrar que a modalidade
ofertada é a EJA. Nesse sentido, Rosas Neto (2017) destaca que a
necessidade do investimento na EJA em prisões, pois apesar do
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arcabouço jurídico e normativo, no Brasil e no mundo, que asseguram
o direito à educação, esses investimentos variam muito de estado para
estado:
Percebemos que o caminho entre a teoria e a prática ainda
demanda muitos investimentos e ainda ligado intimamente à
vontade de nossos governantes políticos, onde a educação nesses
ambientes, ainda está à mercê de iniciativas das gestões locais,
o que dificulta, mas não torna impossível que a semente da
educação possa florescer e trazer mudança e novas perspectivas
para população em privação de liberdade. (ROSAS NETO,
2017, p. 88).

Como nosso enfoque do livro está voltado para educação em
prisões do Estado de Pernambuco, observamos que esse crescimento
teve seu ápice a partir do ano de 2008 e vem obtendo destaque
nacional25 principalmente nos últimos anos (2017 a 2019), no que diz
respeito ao aumento da oferta. É nessa perspectiva que nosso livro está
inserida, em compreender os avanços e desafios vigentes na educação
em prisões. Nas políticas educacionais desenvolvidas em Pernambuco,
das 525 escolas que ofertam a EJA em toda a rede de ensino, 20 escolas
a ofertam no sistema prisional. A coordenação estadual (CE) relata
ainda a parceria firmada com o IFPE no âmbito da educação
profissional:
Nós temos também o PROEJA na educação em prisões para as
turmas do ensino médio, que é em parceria com o IFPE, aí além
da escolaridade eles recebem a qualificação profissional. O
PROEJA é em parceria com o instituto federal do campus de
Igarassu, o projeto piloto é lá no presídio de Igarassu e a gente
tá articulando a expansão pra Caruaru e também pra
Pesqueira. O estudante/preso pode fazer simultâneo no contra
turno a qualificação profissional ou fazer num módulo a parte,
essa primeira turma que é o projeto piloto que está sendo
realizado no contra turno, ou seja, o aluno estuda de manhã e
25

Em matéria publicada em 19/05/2020 no jornal diário de Pernambuco, o DEPEN
divulgou que o terceiro estado com melhor desempenho na educação prisional no
Brasil
é
o
estado
de
Pernambuco.
Disponível
em
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/vidaurbana/2020/05/pernambucoe-o-terceiro-estado-com-melhor-desempenho-na-educacao-prisi.html
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faz na parte da tarde, ou estuda a tarde e faz de manhã. E pode
fazer a noite também. Nós temos a oferta dos cursos de logística
e almoxarifado. (CE, 15 anos de experiência, vínculo efetivo).

Essas parcerias desenvolvidas em Pernambuco serão
apresentadas com maior detalhamento nas categorias 5.4, 5.5 e 5.6 deste
capítulo. Mas antecipando a discussão, trazemos a reflexão de Lima,
Gomes e Santiago (2019), que apresentam a necessidade da promoção
do elo entre a educação básica, ofertada na EJA, com a educação
profissional, no contexto prisional. Esse diálogo ainda é pouco
explorado pela comunidade científica no Brasil, como destacam os
autores:
A partir de levantamento feito na BDTD, constatamos que a
temática da educação profissional no sistema penitenciário foi
objeto de estudo em pouquíssimos programas de Pós-Graduação
stricto sensu, principalmente em cursos de Doutorado. Dessa feita,
ainda há muito a ser pesquisado, notadamente se considerada a
complexidade da questão, o aumento vertiginoso do
encarceramento vivenciado pelo país nas duas últimas décadas e
o potencial emancipador que o ensino profissional apresenta para
as pessoas em situação de restrição de liberdade. (LIMA,
GOMES, SANTIAGO, 2019, p. 733).

Com o crescimento do encarceramento no Brasil, promovido
pelos atuais modelos de repressão à criminalidade, estamos a cada dia
com as unidades prisionais mais superlotadas. Em nossa opinião, as
medidas de combate à criminalidade são importantes, porém se não
tivermos uma política pública comprometida com o processo de
ressocialização, situando nesse diálogo as políticas educacionais, só
estaremos promovendo o crime organizado, o crescimento dos censos
penitenciários e a consequente reincidência prisional no Brasil. Dentro
dessa visão, vale ressaltar as contribuições da Campanha Latino
Americana pela direito à educação, que nos traz importantes reflexões
sobre a educação em prisões na América Latina e Caribe nos últimos
anos (ENTENZA, 2012).
Na ótica da gestão escolar (GE), apresentamos 03 tipos de
unidades prisionais e suas especificidades quanto à oferta da educação
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em prisões. Na GE01 observamos uma unidade prisional feminina, e
nesta, a realidade da oferta escolar frente à demanda prisional da
unidade:
A oferta dentro do que foi proposta para nossa escola, inclusive
quem fundou a escola foi a minha gestão, eu tive o convite para
fundar a escola dentro do sistema prisional e ela hoje é
constituída dentro do planejamento pra atender o número de
reeducandas no sistema carcerário de lá, então hoje a oferta
realmente é bem dentro do quantitativo que satisfaz a
necessidade da população carcerária de lá. (GE01, 07 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Quando a escola é construída dentro da proposta estrutural da
unidade prisional, temos o direito à educação efetivando-se com maior
plenitude, com um maior número de pessoas sendo atendidas pela
escola. Essa mesma perspectiva de atendimento é observada na
realidade da GE02, uma unidade masculina de regime semiaberto:
Minha escola funciona no ambiente semiaberto, então nós
atendemos toda a demanda. Nós temos uma rotatividade como
toda a escola prisional tem, mas a oferta sempre preenche bem,
porque eu já pego um pessoal que está até próximo de sair e já
recebo muitos egressos de outras unidades. Eu trabalho hoje em
torno de 600 vagas, mas sempre tem 400 ou 450 preenchidas.
(GE02, 06 anos de experiência, vínculo efetivo).

Na realidade da GE02 observamos uma oferta de vagas maior
que a procura. O fato de ser uma unidade de regime semiaberto, ou seja,
que agrupa pessoas que conquistaram a progressão do regime de pena,
isso gera uma concorrência de intervenções dentro da unidade prisional,
realidade apontada nas reflexões de Julião (2009).
Muitos trabalham fora da unidade prisional, em cidades
circunvizinhas, retornando apenas para dormir. Na escola não existe
nenhuma remuneração, mas no mundo do trabalho, além de
conquistarem a remição de pena pelo trabalho, eles têm a possibilidade
de receberem algum de tipo de remuneração. E a maioria das pessoas
que estão na escola não consegue uma carta de trabalho visando essa
recondução à sociedade, com dignidade. Por esse motivo, novamente
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ressaltamos a necessidade de políticas educacionais, vinculando a
educação básica com a educação profissional.
A realidade da oferta educacional em prisões também está
presente na fala da GE04, uma unidade masculina de regime fechado,
que oferece ampla possibilidade de acesso à escola, mas é relatada
dificuldade de convivência entre a gestão escolar e os agentes
penitenciários, na rotina escolar desta unidade prisional.
A escola que trabalho é a mais acessível porque não precisa
ninguém ir buscar o aluno, ele sabe os horários e vem. Quanto
à oferta eu acho ótimo por parte de não ter ninguém pra levar
ou trazer, a permanência com os agentes penitenciários é que é
complicado. O preso que quiser estudar independente do
pavilhão, pode. (GE04, 16 anos de experiência, vínculo efetivo).

É importante destacar que na educação em prisões não existe um
padrão de funcionamento, realidade reafirmada em De Mayer (2013).
Cada unidade prisional e cada escola vivencia seus desafios e
conquistas de maneira personalizada, por isso o cuidado de não
generalizar, pois o que funciona na unidade A pode não funcionar na
unidade B. O que buscamos é elencar elementos que possam contribuir,
nas unidades prisionais e escolas de Pernambuco, em outros estados
brasileiros e até mesmo em outras unidades prisionais no mundo, para
a efetivação do processo de ressocialização. Essa relação entre a escola
e os agentes penitenciários será ampliada na categoria 5.5, que trata dos
limites e possibilidades da educação em prisões.
4.2 CATEGORIA 2: CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO EM
PRISÕES
Abordamos nessa categoria as contribuições da educação em
prisões no Estado de Pernambuco. Essa categoria contempla a opinião
de todos os sujeitos envolvidos na coleta de dados, buscando apresentar
alguns impactos das políticas educacionais em prisões na perspectiva
da promoção da cidadania e da ressocialização.
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Quadro 10 - Resumo das subcategorias e unidades de análise a partir
das entrevistas com relação as contribuições da educação em prisões.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

5.2 Contribuições da
educação em prisões

5.2.1 As políticas educacionais
em prisões na percepção dos
profissionais da educação.

5.2.2 As políticas educacionais
em prisões na percepção dos
profissionais
do
sistema
penitenciário.

UNIDADES DE
ANÁLISE
P02-Q5, P03-Q5,
P04-Q3, P04-Q5,
P07-Q5, P09-Q5,
P10-Q5, P12-Q5,
GE02-Q4, GE03-Q4,
GE04-Q4.
DUP01-Q2-Q3,
DUP02-Q2, DUP03Q2-Q3, DUP04-Q3,
GESP-Q2-Q6

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

4.2.1 As políticas educacionais em prisões na percepção dos
profissionais da educação
Nessa subcategoria buscamos apresentar os impactos da
educação em prisões no âmbito da promoção da cidadania e da
ressocialização, a partir das vozes dos professores e gestores escolares,
numa ótica qualitativa. Iniciamos com a opinião dos professores P03 e
P04:
Eu vejo bem diferente de tudo que eu até então já tinha feito,
porque o nosso enfoque é mais humanista do que mesmo
acadêmico, eu acho que a gente trabalha muito o resgate da
pessoa humana, ela faz acreditar do que o domínio mesmo na
questão do domínio do conhecimento, isso é uma questão que eu
diria posterior, a gente trabalha muito a questão emocional
afetiva. (P03, 01 ano de experiência, vínculo efetivo).
Você não consegue medir com exatidão de que modo a educação
contribui pra vida de um sujeito que é muito transitório dentro
da escola, a gente sempre diz que a passagem dele, a gente não
consegue acompanhá-lo depois que ele sai do sistema, no
entanto, pelas evidências que a gente tem dentro do próprio
sistema a gente vê um posicionamento de postura diferenciado
[…]. Isso é percebido rapidamente e apesar deles ficarem
ouvindo chacotas tipo, “ah vai ser doutor”, mas percebemos
que contribui na prática cidadã. (P04, 07 anos de experiência,
vínculo efetivo).
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A fala do professor P03 revela que o desenvolvimento
emocional afetivo dos estudantes em privação de liberdade pode ser
uma estratégia para promoção do processo de ensino-aprendizagem em
prisões. Esse fato requer um maior aprofundamento em pesquisas entre
a educação e psicologia. Apesar de o nosso enfoque estar relacionado a
pessoas adultas em privação de liberdade, mencionamos a esse respeito
a pesquisa de Feijó e Assis (2004), que trata sobre a importância do
desenvolvimento afetivo emocional, observando que os problemas
relacionados a menores infratores estão associados ao quadro de
exclusão social e vulnerabilidade dos jovens infratores e suas famílias.
Fazemos essa reflexão buscando incitar novas pesquisas, pois “alguns”
adultos que estão em presídios e penitenciárias brasileiras já tiveram
passagens pelo sistema nacional de atendimento socioeducativo –
SINASE26.
Os professores P07 e P09 ressaltam como a educação contribui
para o resgate da cidadania e sua reinserção social, bem como defendem
que a preocupação do sistema educacional deve estar centrada na
qualidade e não na quantidade, assim compreendem:
A própria educação enfatiza na forma do aluno poder se inserir
na sociedade, o próprio direito garantido pela constituição e até
mesmo pra que ele possa resgatar um pouco a cidadania que
talvez tenha perdido no decorrer da sua vida, além do
conhecimento, da troca de saberes, de poder abranger a sua
visão de mundo e também de possibilitar essa permanência
enquanto cidadão e da sua reinserção na sociedade. (P07, 02
anos de experiência, vínculo contrato).
A gente vê resultados positivos, claro que não são com todos,
mas se nós conseguirmos alcançar 1 ou 2, isso já é um ganho.
Quando a gente escuta os relatos deles de mudança de vida e de
querer voltar pra casa para ficar com a família... e quando a
gente se depara com alunos que estão hoje soltos e que foi
através da educação que eles nos agradecem. Então a gente vê
26

Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2010 que institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a execução das medidas
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12594.htm
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assim, que por mais que as pessoas olhem a educação em
prisões com o olhar atravessado e sem nenhum valor, a gente
percebe que ela tem um valor sim, sabemos que não vamos
ressocializar todos, claro, isso é óbvio! Mas a gente
conseguindo pelo menos alcançar 1, já é um excelente resultado.
(P09, 05 anos de experiência, vínculo contrato).

Esse sentimento de perseverança observado na fala do professor
P09 revela o compromisso com a educação em prisões, que vai muito
além de avaliação de conteúdo ou até mesmo das avaliações em larga
escala, como exemplo o ENCCEJA e ENEM. É notável que o projeto
humanista de ressocialização deva estar intrinsecamente aliado aos
objetivos pedagógicos da EJA em prisões.
Apesar dos professores relatarem contribuições na educação em
prisões, ainda demonstram insatisfação com os agentes penitenciários,
no que diz respeito ao tratamento com as pessoas em privação de
liberdade. Assim relatam P02 e P04:
Elas vêem realmente na escola, que são tratadas na escola como
pessoas e muitas vezes não acontece esse trato com os agentes.
(P02, 15 anos de experiência, vínculo efetivo).
No primeiro momento estimular a acreditar, eu digo sempre que
se o agente penitenciário não acreditar que a educação é
transformadora, que a educação abre portas, “tudo bem”
porque a situação dele é coercitiva, diferente da nossa, nós
professores ficamos num desdobramento físico e psicológico
muito grande pra que ele consiga acreditar. Outra contribuição
é ampliar a visão de mundo que muitas vezes os corredores e as
celas não permitem isso, é como se existisse um entrave na
descaracterização do sujeito mesmo, o sujeito deixa de ser uma
pessoa pra ser um preso e a escola permite esse resgate, do eu,
de quem eu sou, de como eu me vejo, de fato sem
necessariamente ter a condição do preso. (P04, 07 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Na nossa visão, essa relação entre escola e unidades prisionais
pode ser potencializada através de formação continuada conjunta,
possibilitando o diálogo entre os sujeitos envolvidos no processo de
ressocialização. Nesse sentido, Onofre e Julião (2013) ressaltam a
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importância das estratégias pedagógicas apropriadas ao contexto
prisional:
A escolha de estratégias pedagógicas apropriadas é fundamental
no processo de ensino e de aprendizagem, diante das demandas
dos indivíduos sujeitos da ação educativa, tornando-se
importante aprofundar os conhecimentos sobre seus anseios,
suas necessidades e sua relação com o saber. (ONOFRE;
JULIÃO, 2013, p. 64).

Temos dentro das unidades prisionais de Pernambuco muitos
servidores do estado, sejam contratados ou efetivos, mas os projetos de
ressocialização ainda pouco dialogam com as estratégias de intervenção
que ocorrem na área da educação, da saúde, do trabalho, dentro do
sistema penitenciário, como em outros tipos de intervenções que
existem em uma unidade prisional. A discussão sobre essa realidade
será ampliada na subcategoria 5.4, deste capítulo, que trata das
interfaces entre a educação e o sistema penitenciário.
Voltando aos relatos dos professores, quando questionados
sobre o que eles percebem de mudança nos estudantes em privação de
liberdade, observamos as seguintes falas do P10 e P12:
Contribui na questão pessoal mesmo, na questão de se impor,
porque eu sempre falo que quando você tem conhecimento você
fala melhor, se destaca melhor, você se comporta melhor, então
o comportamento muda, a maneira de falar muda, e eles
começam a ver o mundo de forma diferente, começam a querer
algo. (P10, 11 anos de experiência, vínculo contrato).
A gente observa que quando eles entram, muda até o linguajar,
é como se eles estivessem saindo de mundo pra outro, com o
passar do tempo a gente vê realmente que a gente tá
conseguindo essa mudança, eles almejam fazer o ENEM,
almejam fazer uma faculdade quando sair dali eles procuram ir
pra biblioteca pra estudar mais, então eu vejo que algum
resultado sai, a gente vê o empenho do aluno. (P12, 09 anos de
experiência, vínculo contrato).

Essa influência positiva que o processo de escolarização exerce
na conduta da pessoa em privação de liberdade necessita ser ampliada
cada vez mais, principalmente pela mídia, que muitas vezes contribui
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para a aversão que a sociedade vem desenvolvendo em relação às
pessoas que passam pelo sistema penitenciário. Em Hauser (2016)
encontramos uma reflexão que traz uma leitura contemporânea sobre o
fracasso do sistema penal no Brasil:
O colapso do sistema penal brasileiro deriva tanto do mau estado
do cárcere e pelo fracasso do serviço de ressocialização e
reintegração social do preso, quanto do processo de
estigmatizarão do apenado e da construção de sua imagem como
inimigo da sociedade, o que bloqueia sua inclusão na vida
familiar, social e profissional ajudando, dessa forma, no
aumento das taxas de reincidência. (HAUSER, 2016, p. 11).

Quando falamos no estigma social da pessoa presa, partimos do
conceito formulado em Goffman (1988), como “a situação do indivíduo
que está inabilitado para aceitação social plena”. A propagação dos
discursos de ódio, inclusive utilizado na campanha27 presidencial do
atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, vem promovendo ainda mais
aversão e estigmatização da pessoa que passa pelo sistema penal
brasileiro. Não podemos regredir na conquista de direitos e na
promoção das garantias da dignidade da pessoa humana.
Na compreensão da gestão escolar, GE02, a educação em
prisões contribui na promoção do estudante em privação de liberdade,
dentro de uma nova visão de cidadania. Entretanto, a gestão aponta que
o “estudante é visto pelo próprio sistema com outro olhar”, ou seja, o
direito à educação ainda não é compreendido como um direito social,
mas como um benefício para facilitar a vida de quem está em privação
de liberdade.
Eu avalio de uma forma bastante positiva, porque na realidade
de onde eu trabalho, e a gente vai trocando experiência com a
gestão do presídio, e eles sempre dizem que quando o aluno se
aproxima da escola nota alguma diferença [...]. Embora a gente
sabe também que tem todo aquele contexto de redução de pena
Em matéria do site UOL publicada em 07/06/2018 o título apresentou: “as propostas
de Bolsonaro sobre presos contrariam decisões do STF”. Ver em:
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/06/07/projetobolsonaro-stf.htm
27
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e outras coisas inerentes ao sistema, que quem tá as vezes
estudando é visto pelo próprio sistema com outro olhar. Mas
vejo de forma positiva, às vezes não podemos resgatar o que foi
construído, mas para uma nova visão de cidadania daquele que
está se aproximando do sistema educacional. (GE02, 06 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Essa contribuição positiva que a educação exerce nas vidas das
pessoas em privação de liberdade apresentada pela GE02, é ampliada
nas falas da GE03 e GE04, ressaltando que o credenciamento das
escolas em prisões possibilita a ampliação da qualidade do trabalho
pedagógico, possibilitando novas perspectivas de vida futura. Como
mencionamos anteriormente, os relatos confirmam o crescimento no
credenciamento das escolas situadas em unidades prisionais
pernambucanas, principalmente na década de 2008 a 2018:
Depois que as escolas ficaram credenciadas melhorou muito
porque tem uma equipe de educação, que antes não era uma
equipe completa (quando não era credenciada), os professores
que ficam são os que se identificam com a educação prisional
[...]. Alguns relatam que a escola abriu a cabeça deles para uma
nova vida quando sair. Às vezes encontramos alguns alunos na
rua que cumpriram suas penas e eles dizem que estão
trabalhando, alguns tentaram voltar a estudar, mas a gente sabe
que quando ta lá fora é difícil voltar a estudar. (GE03, 14 anos
de experiência, vínculo efetivo).
Primordial, a educação em prisão não quer mudar a
personalidade de ninguém, ela quer formar a pessoa para ter
uma perspectiva melhor, para que possa galgar outro alicerce
na vida dele. (GE04, 16 anos de experiência, vínculo efetivo).

Essa opinião dos professores e da gestão escolar é exemplar para
compreender como a educação em prisões de Pernambuco vem
efetivando-se. Em nossa opinião, apesar do caos proporcionado pela
superlotação prisional, dos problemas citados com os agentes
penitenciários, dentre outras problemáticas do cotidiano prisional,
encontramos nas vozes dos profissionais da educação, que estão no
chão da escola, contributos reais no resgate da cidadania e na promoção
da reinserção social, a partir das vivências proporcionadas pelo
processo de escolarização no período de cumprimento da pena.
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4.2.2 As políticas educacionais em prisões na percepção dos
profissionais do sistema penitenciário
Além de compreender as vozes dos profissionais da educação
sobre as contribuições da educação em prisões apresentadas na
subcategoria anterior, buscamos agora apresentar a percepção das
contribuições da educação em prisões na ótica do sistema penitenciário,
a partir das vozes coletadas com as direções de unidades prisionais
(DUP) e com a gestão estadual do sistema penitenciário (GESP).
Na fala da DUP01 observamos que a educação e a religião
apresentam-se como intervenções que proporcionam contribuições
positivas na conduta das pessoas em privação de liberdade, como
descrito:
Eu acho que são duas coisas que andam bem juntas dentro da
unidade prisional, na ótica de mudança verdadeira, é na
educação e a parte religiosa... São fundamentais, mas
principalmente a educação, porque quem procura é quem quer
alguma coisa, quer uma oportunidade, e a gente vê que há um
filtro muito grande nessa questão de educação, e a gente tem
tentado manter essa questão de o aluno não estar apenas na
escola só pela remição [...]. A escola tem feito um trabalho de
trazer algo mais do que apenas a remição, conscientizar eles da
necessidade de manter a regra, na questão de comportamento,
dedicação, e trazer outros atrativos. (DUP01, 19 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Destacamos que a fala da DUP01 promove o reconhecimento
do trabalho desenvolvido pela escola na conscientização do papel da
educação na transformação de condutas no período de cumprimento da
pena. Conviver em uma unidade prisional requer essa relação de
respeito mútuo e de compreensão das regras de convívio coletivo. Em
nossa visão, cada unidade prisional tem um perfil característico da
Direção da Unidade Prisional – DUP, seja na promoção ou na violação
de direitos.
Na fala da DUP02, ao dialogar sobre a realidade de uma unidade
prisional feminina, ela traz a reflexão de que para muitas mulheres é a
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primeira vez que têm acesso à escola e às regras de convivência
coletiva. Esse quadro de negação histórica é assim contextualizado:
Eu percebo em algumas, não todas, porque eu digo muito que a
gente não reeduca, a gente educa, porque muitas que chegam
aqui não têm educação nenhuma, nunca tiveram educação. O
contato realmente com uma escola, de fato, passa a ser aqui
dentro da unidade, em algumas eu vejo uma mudança grande de
questão de interesse, muitas que não sabiam nem ler, de repente
já estão pegando livros pra ler, participando da remição pela
leitura, que é um dos projetos que a gente tem aqui dentro,
percebo sim a mudança, tem algumas que eu fico até com inveja,
porque eu queria ter o tempo que essas bonitas têm pra ler,
quando você para pra conversar, tem algumas que leu mais do
que eu esse ano. (DUP02, 08 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Esse tempo ocioso do cumprimento da pena, grifado pela
DUP02, é que deve ser potencializado para uma aprendizagem
significativa, tanto no processo da educação formal, como em outras
intervenções que estimulem a promoção da cidadania e o processo de
reinserção social, conforme destaca a DUP 03 na fala seguinte:
A escola no âmbito do sistema prisional tem uma grande
importância, ela não só tira o detento da ociosidade, como ela
também contribui para a formação e integração deles na
sociedade, que muitos não têm tempo ou não tem nenhum tipo
de condições e essa é uma oportunidade de frequentarem a sala
de aula. (DUP03, 18 anos de experiência, vínculo efetivo).

Para muitos, é na prisão que ocorre o primeiro contato do estado
democrático de direito através da educação. Segundo De Mayer (2013),
“a maior parte dos detentos é constituída por pobres, têm um nível
educacional muito baixo, jamais conheceram a escola ou, quando
conheceram, sua experiência frequentemente terminou em fracasso”.
Noutra perspectiva de análise do perfil das pessoas presas no Brasil, Da
Silva (2019) tece uma análise a partir das teorias da seletividade e do
etiquetamento social, refletindo sobre o perfil seletivo de pessoas
aprisionadas determinado por raça e classe social, além da
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estigmatização da pessoa que está ou passou pelo sistema penitenciário
brasileiro.
Pelo fato de, para muitos, ser o primeiro contato com o direito à
educação, a gestão estadual do sistema penitenciário (GESP) reflete que
a educação em prisões, como portal para o processo de ressocialização,
“é na verdade uma socialização, pois muitos nunca frequentaram um
espaço de ensino, ou começaram e abandonaram. O resgate da
autoestima faz com que eles enxerguem uma identidade enquanto
cidadão dentro do sistema prisional” (GESP).
Quando buscamos instigar as direções de unidades prisionais
para coletar informações complementares sobre as contribuições da
educação em prisões, obtivemos falas importantes da DUP01, DUP03
e DUP04:
Teve um depoimento voluntário ano passado, o secretário
estava fazendo uma visita e foi na escola, era justamente no dia
de conclusão de curso, um aluno se levantou e disse que só
conhecia duas coisas na vida, o cabo de uma inchada e o cabo
de um revolver, e que dentro da penitenciaria se deu uma
oportunidade a ele de conhecer a educação, de assinar o nome,
e é tanto que depois que chegou não tinha parado de estudar e
já tava vendo a vida de modo diferente, ele já era um cara de 50
anos. (DUP01, 19 anos de experiência, vínculo efetivo).
Eles quando começam a frequentar a sala de aula no sistema
prisional, já passam a ver a própria vida deles diferenciada,
começam a observar que na educação e no conhecimento eles
têm como adquirir um conhecimento pra quando sair eles
tenham uma oportunidade melhor para alcançar um objetivo e
até mesmo um trabalho. (DUP03, 18 anos de experiência,
vínculo efetivo).
De pronto ela já eleva muito a autoestima daquele que começa a
frequentar a escola e com isso vai tendo novas oportunidades,
novos conhecimentos e você percebe na autoestima daquele
individuo, o respeito ao próximo. Na verdade, eu vejo a educação
como uma luz no fim do túnel, representa uma nova vida [...]. Em
relação ao retorno pra vida do crime, a gente percebe que aquele
preso que participa de algum projeto de ressocialização ele tende
a não retornar pra vida do crime. (DUP04, 26 anos de
experiência, vínculo efetivo).
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Os depoimentos das direções de unidades prisionais apresentam
algumas das contribuições das políticas educacionais em prisões de
Pernambuco. Essas falas necessitam da difusão social, divulgando o
trabalho sério da educação no sistema penitenciário para toda sociedade,
bem como instigando o DEPEN na construção de indicadores de
monitoramento e avaliação da educação em prisões no Brasil.
Na entrevista com a GESP, observamos que a educação em
prisões é compreendida como uma oportunidade de resgatar essas vidas
no período do cumprimento de pena, conforme expresso no depoimento
a seguir:
Pra mim a educação é uma porta que se abre de expectativa
para quem está lá dentro. Quem está no sistema prisional é
aquela pessoa que a gente já perdeu aqui fora, em termo de
ensino, então resgatá-los lá dentro numa perspectiva
diferenciada de ensino pra que ele já saia com uma formação,
já que fora não tiveram condições de cursar, muitas vezes pela
própria condição social deles. Então a educação no período que
eles estão cumprindo a pena é uma oportunidade de a gente
resgatar a questão do conhecimento e da formação deles.
(GESP, 06 anos de experiência, vínculo efetivo).

Essa fala da GESP traduz que o período do cumprimento da
pena é uma grande oportunidade para a pessoa privada de liberdade
investir num tempo antes considerado ocioso, e também para reduzir a
tensão nas unidades prisionais. É uma oportunidade de novas
aprendizagens cognitivas que vinculem a educação ao mundo do
trabalho. O desenvolvimento desse projeto de intervenção educacional
requer do estado brasileiro o compromisso com a educação em prisões
como uma política pública. Em Onofre e Julião (2013) refletimos sobre
princípios necessários às políticas educacionais para as pessoas em
privação de liberdade:
Pensar a educação nessa direção significa dotar o homem em
privação de liberdade de conhecimentos, valores, habilidades e
competências que lhe permitam reconhecer-se como um sujeito
que pode tomar em suas mãos a condução da própria vida,
recuperando o direito à palavra, o que significa exercer um
direito humano. Ao se propor uma educação significativa,
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estamos em busca de um esforço concreto por uma política
pública baseada no respeito à dignidade da pessoa e na qualidade
social – trata-se de ir além da busca pela (re)integração social do
aprisionado, mas significa tornar a instituição prisão mais
humana, contribuindo com o desenvolvimento real e sustentável
de uma sociedade que se pretende democrática. (ONOFRE;
JULIÃO, 2013, p. 66).

Esse diálogo com Onofre e Julião (2013) nos leva a
compreender a emergencial necessidade da ampliação dos espaços
educacionais nas prisões, seja na educação formal ou em outras
intervenções promotoras da paz, do respeito e da garantia de direitos
aos cidadãos presos.
Assim, buscamos neste tópico apresentar algumas contribuições
da educação em prisões de Pernambuco, compreendendo como o direito
à educação vem sendo efetivado, a partir das vozes dos profissionais da
educação e do sistema penitenciário.
4.3 CATEGORIA 3: FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DA
EJA EM PRISÕES
Apresentamos nessa categoria elementos pedagógicos que
possam contribuir no desenvolvimento da educação em prisões, a partir
da experiência com a EJA no estado de Pernambuco. Esses elementos
pedagógicos estão organizados em 04 subcategorias, revelando a opinião
dos professores, da gestão escolar, da coordenação estadual de educação
em prisões, da gestão estadual de educação em prisões, além das direções
de unidades prisionais e a gestão estadual do sistema penitenciário de
Pernambuco. Nessa categoria buscamos explorar a opinião dos
entrevistados, visando elencar elementos pedagógicos que possam
contribuir para a EJA em prisões.
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Quadro 11 - Resumo das subcategorias e unidades de análise a partir
das entrevistas com relação aos fundamentos pedagógicos da EJA em
prisões.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

5.3
Fundamentos
pedagógicos da EJA
em prisões

5.3.1 A modalidade EJA e o
contexto prisional

UNIDADES DE
ANÁLISE
P02-Q8, P03-Q8, P04Q8, P07-Q8, P08-Q8,
P09-Q8, P10-Q8,
GE01-Q3, GE02-Q3,
GE03-Q3.

5.3.2 Entraves pedagógicos
na EJA em prisões

P01-Q9, P02-Q9, P03Q9, P04-Q9, P05-Q9,
P07-Q9, P11-Q9, CE-Q6

5.3.3
Contributos
pedagógicos para EJA em
prisões

P01-Q10, P02-Q10, P03Q10, P04-Q10, P05-Q10,
P06-Q10, P07-Q10, P08Q10, P09-Q10, P10-Q10,
P11-Q10, P12-Q10

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

4.3.1 A modalidade EJA e o contexto prisional
A educação formal em prisões é desenvolvida nas unidades
prisionais através da modalidade EJA, como já mencionamos
anteriormente. Nessa subcategoria, apresentamos as opiniões dos
professores e da gestão escolar no que diz respeito à EJA em prisões de
Pernambuco.
Iniciamos com as vozes dos professores que vivenciam a
modalidade EJA no espaço prisional diariamente. A primeira fala P02
apresenta a insuficiência do tempo pedagógico da EJA em prisões,
destacando:
É uma modalidade de tempo muito corrido então o
aproveitamento não é o ideal, ela foi pensada pra avançar como
formação, mas deixa muito a desejar principalmente na nossa
área de presídio por conta da integração. Nós temos um horário
a cumprir na escola, mas nunca conseguimos fazer aquele
horário ir até o final [...]. Então eu vejo que a falta maior é o
tempo, a gente não consegue fazer corretamente,
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principalmente à noite quando passa de 21h. É raridade porque
eles não aceitam ficar pra fazer a contagem das presas e isso
deixa a desejar. (P02, 15 anos de experiência, vínculo efetivo).

Essa realidade descrita em P02 embute uma crítica ao modelo
do tempo pedagógico da EJA de uma maneira geral, que se torna ainda
mais ineficiente no período noturno da unidade prisional citada.
Observamos que a fala P02 revela ainda que os agentes penitenciários
violam o horário noturno estabelecido pela escola, para realizar a
contagem final do número de pessoas presas. Essa violação do tempo
pedagógico prejudica o desenvolvimento da EJA em prisões, reduzindo
o tempo do processo de ensino-aprendizagem.
Em P03 temos outra crítica sobre a EJA em prisões, em
Pernambuco, destacando a carência de recursos didáticos e
pedagógicos, sendo que os disponíveis, segundo P03, estão
descontextualizados quanto às necessidades de aprendizagem das
pessoas em privação de liberdade:
[...] a coisa ainda não está formatada do ponto de vista de
recursos didáticos e um material especifico pra essa clientela,
então a gente vê algo meio que dissociado da realidade, a gente
tem que enquanto professor de educação, a gente tem que criar
muito pra poder atingir o objetivo de acordo com as
necessidades deles, não é uma coisa como é no sistema regular,
tanto é que agora nessa pandemia, a gente percebe que o ensino
fundamental e o médio eles tem uma plataforma que é o
EDUCAPE aonde tanto o professor quantos os estudantes tem
acesso as aulas remotas, isso foi de imediato pensado e no
entanto a EJA que tem mais de 10 anos já na rede e no entanto
esses alunos ainda se encontram de fora, então evidencia que o
foco não é educação de jovens e adultos ainda, principalmente
em prisões. (P03, 01 ano de experiência, vínculo efetivo).

A fala de P03 realiza ainda uma crítica no que diz respeito ao
tratamento diferenciado, de forma negativa, dispensado à EJA,
ressaltando inclusive que desde o começo da pandemia do COVID-19
toda rede da EJA em prisões se encontra prejudicada, sem poder
cumprir, de forma mais efetiva, sua função educacional.
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Em contraponto, P04 destaca que a EJA é a modalidade que
apresenta o melhor formato para educação em prisões, mesmo
realizando a crítica pela falta de formação continuada. Esse mesmo
aspecto da formação continuada é ressaltado na fala P10, porém
descrevendo a insatisfação com o modelo da EJA em prisões:
Acredito que esse é o melhor formato, tem que ser dentro da
proposta de jovens e adultos, falta um pouco de formação pra
gente de informação [...]. Como eu acabei me envolvendo muito
com essa realidade do sistema, isso se tornou uma preocupação
social pra mim, então a gente acaba moldando o tempo todo
nossa prática porque a gente vai se colocando no lugar do
aluno. Passei a enxergar que qualquer um pode parar numa
prisão, um filho nosso ou qualquer pessoa da família, e como é
que eu gostaria que fosse se fosse com ele ali né? (P04, 07 anos
de experiência, vínculo efetivo).
Eu avalio que não atende não, é tudo muito corrido, as
formações não são adequadas, não são direcionadas ao sistema
prisional, a última mesmo a gente foi mais pra fazer número,
porque a realidade era mais a escola da rua, as escolas
regulares, isso na formação do GRE. Não atende as
especificidades. (P10, 11 anos de experiência, vínculo efetivo).

Em P04 temos novamente o relato do papel do professor como
um profissional que vai moldando sua prática pedagógica de acordo
com as necessidades do contexto prisional. O debate sobre a formação
do professor para a atuação em prisões é emergencial. Em Silva e
Moreira (2011) observamos que as instituições de ensino superior no
Brasil, ainda não estão sensibilizadas na formação de quadros docentes
para este espaço. A maioria dos cursos de formação de professores
ainda não despertou para esse grandioso público atendido pela EJA em
prisões. Silva e Moreira (2011) acrescentam que “lecionar nas prisões
tem sido a última opção para professores que não encontram lugar na
rede regular de ensino, em início de carreira, provisórios ou
readaptados”.
Apesar de a modalidade EJA ser ofertada dentro e fora do
contexto das prisões, cada contexto apresenta especificidades no
cotidiano escolar, como destaca P07 a seguir:
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Por sinal eu ensino na EJA fora do presídio em outra escola do
estado, é bem diferente as situações. Eu vejo o seguinte, um dos
pontos que atrapalha é a questão deles não poderem pesquisar,
isso implica um pouco no nosso dia a dia, trabalhando os
conteúdos, já fazemos um trabalho um pouco mais resumido pra
eles do que quando se trabalha no ensino regular, então isso já
é um super desafio. É preciso levar a pesquisa pronta, mas é
uma pesquisa feita pelo professor, o tempo também atrapalha
muito, é pouco tempo pra trabalhar um texto, por exemplo, só
tenho a possibilidade de pesquisas através de jornais ou de um
livro que disponibilizo. (P07, 02 anos de experiência, vínculo
contrato).

Conforme o relato de P07, a impossibilidade do acesso ao
conhecimento via pesquisas na internet, prejudica a aprendizagem da
pessoa em privação de liberdade. Devemos acrescentar ainda que o
acesso à internet, no caso, deve seguir todos os protocolos de segurança.
Estamos falando de pessoas que estão em regime de cumprimento da
pena e a disponibilização do acesso à internet sem protocolos de
segurança poderia ampliar o crime organizado dentro das unidades
prisionais. A este respeito, citamos experiências atuais positivas
empregadas na Europa, com a implementação da inclusão digital nos
espaços de privação de liberdade em formato eLearning. O eLearning
é conceituado por Monteiro, Moreira e Leite (2016) como “processo de
mediação de aprendizagens feito por meio de um ambiente digital
especificamente organizado para o efeito”.
Em nossa ótica, a EJA em prisões necessita ampliar o olhar para
as novas possibilidades pedagógicas da educação à distância – EAD,
visando proporcionar uma educação inclusiva e que atenda às
necessidades de aprendizagens do mundo globalizado, como ressaltam
Monteiro, Moreira e Leite (2016):
As rápidas transformações do mundo globalizado exigem o
desenvolvimento constante de novas competências, o que tem
vindo a gerar novas desigualdades educativas que reforçam a
situação de exclusão social na qual muitas pessoas se encontram.
A competência digital, considerada pela União Européia como
competência-chave para a aprendizagem ao longo da vida,
enquadra-se nestas novas competências, cuja falta contribui para
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a manutenção das desigualdades. (MONTEIRO; MOREIRA;
LEITE, 2016, p. 95).

Esse diálogo será ampliado na última categoria 5.6, que trata da
educação básica, profissional e superior, onde apresentaremos
contribuições para EJA em prisões na perspectiva da inclusão digital.
Outro fator apresentado pelos professores está relacionado à
evasão escolar no contexto das escolas situadas em unidades prisionais,
como destaca a fala de P08:
O desafio ainda toca nessa tecla da evasão escolar, porque
alguns tem aquele fator de não ter dormido direito a noite, aí
não vem... muitos sai de “bonde”, outros vão pro “castigo”,
então essa evasão ainda é um ponto negativo, principalmente
quando chega no final do ano, porque salas que começaram com
30 alunos, tem uma rotatividade desses alunos e quando chega
no final do ano tem 20 a 30 alunos e mesmo assim não são os
alunos que começaram no início. (P08, 06 anos de experiência,
vínculo contrato).

A evasão escolar é apresentada de maneira multifatorial na fala
P08. O primeiro fator é a qualidade do sono, pois muitos estudantes em
privação de liberdade vivenciam o caos da superlotação prisional, além
das tensões dos pavilhões em suas rotinas violentas e degradantes.
A transferência da pessoa em privação de liberdade de uma
unidade para outra, por punição ou por motivo de progressão de pena,
descrita na fala P08 como “bonde”, é outro aspecto que promove evasão
escolar. O isolamento ou o “castigo” infringido à pessoa presa, citado
também na fala P08, é outro fator constante de evasão escolar. Em nossa
experiência docente na educação em prisões, essa evasão escolar,
multifatorial, prejudica muito o planejamento pedagógico do professor.
Uma turma da EJA em prisões, do nível fundamental ou médio, pode
sofrer complexas alterações em meses, semanas e até dias, ou seja,
levando o professor a alterar o conteúdo programático e humano
proposto. Essa rotina da educação em prisões promove inquietações nos
professores, como destaca P09:
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Então a modalidade EJA contribui muito, mas ao mesmo tempo
que ela contribui, ela nos deixa inquietações, tipo: será que
vamos conseguir alcançar os objetivos em termo de conteúdo,
em termo de aprendizado com esses alunos? Então nós temos
que minimizar ao máximo, trabalhar o máximo com ele e fazer
com eles aprendam aquilo que estamos trabalhando com ele.
Isso me preocupa porque deixa o tempo mais limitado, ao
mesmo tempo vejo também que temos ganho, nós temos visto
resultados de pessoas que passaram em vestibular, embora eles
não possam fazer faculdade, mas já alcançamos esse avanço de
alunos que tiraram notas excelentes no ENEM, em redações,
então nós temos visto todo esse resultado. (P09, 05 anos de
experiência, vínculo contrato).

Apesar do tempo reduzido na EJA em prisões e das inquietações
dos professores, a fala do P09 descreve resultados positivos do trabalho
realizado. Destacamos também a fala da gestão escolar (GE),
apresentando alguns avanços na educação em prisões de Pernambuco.
Uma dessas falas está presente na GE01, que apresenta uma abordagem
pedagógica vinculando a EJA em prisões à formação profissional, numa
perspectiva interdisciplinar:
As experiências que a gente tem tido lá em termo do sistema
educacional nosso, é que a gente tenta fazer a qualificação delas
em termo de atividades profissionais. Dentro de sala de aula a
gente faz aquilo que é proposto pela modalidade da EJA na
teoria, e a gente tenta passar nas atividades práticas a formação
delas a nível de visão de profissionais. A gente tem lá um
trabalho muito interessante que é o trabalho do cultivo de hortas
comunitária onde a gente desenvolveu em uma parceria, a gente
tem aulas atribuídas na teoria dentro de salas de aula com as
disciplinas ligadas a interdisciplinaridade no contexto de ter
várias disciplinas associadas como geografia, ciências, biologia
e a própria matemática, e aplicar isso dentro da parte prática.
(GE01, 07 anos de experiência, vínculo efetivo).

O exemplo citado pela GE01 apresenta uma direção pedagógica
para EJA em prisões na perspectiva interdisciplinar. Essa reflexão está
presente em Onofre, Fernandes e Godinho (2019), que apresentam a
necessidade de compreender o trabalho interdisciplinar como proposta
metodológica na educação em prisões.
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Outra dimensão positiva para os resultados da EJA em prisões é
apresentada nas falas GE02 e GE03, sobre a parceria entre as secretarias
de educação e ressocialização:
O que eu vejo como positivo é o aumento da participação dos
estudantes, o acesso não só da matrícula, mas nos processos de
supletivo, ENEM... tivemos também a 2 anos atrás estudante
nosso que participou de um concurso da defensoria pública da
união, tivemos alunos premiados em primeiro lugar no estado
de Pernambuco. Depois da nossa experiência, eu notei um
aumento do número de matrículas também, isso é interessante
porque eu noto que essa parceria do estado na educação junto
com a SERES, proporciona uma participação maior dos
aprisionados. (GE02, 06 anos de experiência, vínculo efetivo).
Ultimamente a gente está tendo muita gente aprovada no
ENCCEJA, com notas boas também no ENEM, participando de
redações e ganhando prêmios. Em Pernambuco eles ganharam
um prêmio da redação da DPU (defensoria pública) que todo
ano tem concurso. Eles estão participando e graças a Deus
temos alunos que conseguem ganhar até prêmio, pelo segundo
ano. São várias categorias, melhor texto... então a gente escreve
eles na categoria mais adequada, que é próprio pra prisões e
conseguiram ficar em primeiro, terceiro lugar. (GE03, 14 anos
de experiência, vínculo efetivo).

Esses resultados na EJA em prisões promovem a motivação dos
professores e da gestão escolar na construção de novas possibilidades
para as pessoas em privação de liberdade. Em contraponto, observamos
muitos desafios pedagógicos para equacionar o que se propõe
teoricamente na EJA em prisões frente à sua realidade prática.
4.3.2 Entraves pedagógicos na EJA em prisões
Nessa subcategoria exploramos a opinião dos professores (P) e
da coordenação estadual de educação em prisões (CE), buscando
compreender quais fundamentos pedagógicos são desenvolvidos na
EJA em prisões, em Pernambuco. A escolha desta coordenação foi
fundamentada pelo fato ser responsável pelas ações de formação
continuada de professores que atuam na EJA em prisões, dentre outras
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responsabilidades mencionadas anteriormente no item 4.1, onde
apresentamos o perfil dos sujeitos da pesquisa.
Quando perguntamos quais fundamentos pedagógicos são
desenvolvidos na EJA em prisões, obtivemos a seguinte resposta da CE:
A gente observa muito que os professores trabalham muito a
linha Freireana de resgate desse cidadão, de fortalecer as
possibilidades de crescimento e de uma nova caminhada caso
ele tenha a oportunidade de sair do espaço de privação de
liberdade e vir de volta pra sociedade. É uma linha bem
humanística que tenta resgatar a importância da educação e da
escola na vida desses estudantes e também apontando as
perspectivas de futuro, da transformação, da consciência, a
crítica do olhar para o mundo, das pessoas que estão em volta
e das possibilidades que a educação pode trazer dentro dessa
sociedade [...]. Então esse fortalecimento da educação que tem
todo esse trabalho, essa linha Freireana, esse trabalho
humanístico, tem dado bons resultados, nós estamos ocupando
os primeiros lugares de crescimento em educação nas unidades
prisionais no país. (CE, 15 anos de experiência, vínculo efetivo).

Na fala da CE observamos que Paulo Freire é citado como
alicerce central das práticas pedagógicas desenvolvidas pelos
professores na EJA em prisões. Na opinião da CE essa perspectiva
adotada é o que vem proporcionando o crescimento da educação em
prisões de Pernambuco e os bons resultados obtidos.
Para verificar se essa visão da CE está de acordo com a
compreensão dos professores que atuam na EJA em prisões,
propusemos o mesmo questionamento aos professores, sobre quais
fundamentos pedagógicos são adotados na EJA em prisões. Essa
indagação gerou uma diversidade de respostas, assim descritas:
Sei não, o estado nunca deixou a gente ciente sobre essa questão...
sei não. (P01, 04 anos de experiência, vínculo efetivo).
Eu não tenho essa compreensão para responder, mas vejo as
formações que deixam muito a desejar. Quando eu participo das
formações principalmente pela GRE, eles não se distinguem com
relação a possibilidade de escola normal com escola de presídio.
(P02, 15 anos de experiência, vínculo efetivo).
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Não sei, nunca ficou claro isso pra gente. Nem antes quando eu
trabalhei com educação de jovens e adultos em outra escola
nunca era dado esse foco não. Eles falam que tem muito uma
vinculação de preparação para o mercado de trabalho, mas
quando a gente também entra no sistema dá pra ver que é muita
falácia, do ponto de vista prático não existe nenhuma proposta,
então tem um modelo de educação de jovens e adultos e a gente
trabalha como se fosse no outro modelo, no regular, e um tanto
pior porque tem um material específico, apenas foi criado o
material tanto para o fundamental, quanto para o médio para
educação de jovens e adultos, mas o que observei e eu não falo
da prisional, falo do outro modelo, é que com o tempo o
professor percebe que é muito irreal e ele termina por
abandonar o trabalho com o material e trabalha de acordo com
a necessidade da comunidade. (P03, 01 ano de experiência,
vínculo efetivo).

Segundo o que foi respondido por P01, P02 e P03 a
fundamentação pedagógica proposta para EJA em prisões não
compreende aquilo que foi destacado pela CE. As falas retratam que os
recursos didáticos e pedagógicos disponibilizados aos professores que
atuam na EJA em prisões não correspondem às expectativas de
aprendizagens das pessoas em privação de liberdade, assim revelando
que trabalham de acordo com as necessidades emanadas pela prática
cotidiana. Ressaltamos que não estamos aqui avaliando a qualidade do
material produzido e disponibilizado à rede estadual de ensino, mas
refletindo sobre a opinião dos profissionais que estão na condução do
trabalho docente na EJA em prisões.
Levando em consideração as formações continuadas com
professores da EJA em prisões, observamos que as falas de P05 e P11,
apesar de mencionarem sua participação em algum momento da
formação continuada, deixam evidentes as críticas, por exemplo, ao
dizerem que “a gente vai se orientando conforme o que vai aparecendo”
(P05), destacando:
Sim, nas formações falam-se muito na questão pedagógica para
educação em prisões, mas a gente não tem algo especifico
relacionado à EJA em prisões, a gente vai se orientando
conforme o que vai aparecendo pra gente [...]. Nosso trabalho
não é uma pedagogia assumida e reverenciada, porque não
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existe algo determinado ao EJA prisional, mas a gente busca
pegar situações exitosas, experiências que deram certo pra
contribuir para o aprendizado do nosso aluno. (P05, 08 anos de
experiência, vínculo contrato).
A gente trabalha muito livre, tem o currículo de base da gente,
que agora é o novo currículo que mudou, é o currículo de
Pernambuco, a gente recebe uma informação mas não recebe o
livro didático, o planejamento é feito dentro das necessidades,
quando a gente vê que pelo menos 50 a 60% da turma não tem
a capacidade de avançar mudar de fase, então a gente fica
naquele nível mais baixo, a gente não tem um norte. A gente tem
se basear no que pesquisa. (P11, 11 anos de experiência, vínculo
contrato).

As falas de P05 e P11 evidenciam a carência de orientações
pedagógicas aos professores que atuam na EJA em prisões, apesar da
secretaria de educação ter lançado em 2018 um caderno de orientação
pedagógica, numa “proposta de orientações curriculares com temais
transversais e interdisciplinares” (PERNAMBUCO, 2018, p. 6).
Já numa outra perspectiva, que coaduna com a resposta anterior
da CE, as falas P04 e P07 citam Paulo Freire como uma referência na
prática pedagógica e nos documentos nacionais da EJA.
A gente trabalha a partir das diretrizes nacionais de EJA, a
gente tem acesso a esses documentos, a gente tenta trabalhar a
alfabetização a partir da perspectiva Freireana, mas não sei te
dizer se essas são as concepções para educação em prisões, a
gente tem o material do estado, mas ele traz propostas de
atividades que estão fora da nossa realidade prática. (P04, 07
anos de experiência, vínculo efetivo).
Não tive ainda, mas a gente trabalha muito Paulo Freire, a
questão da educação libertadora, a pedagogia de libertação.
(P07, 02 anos de experiência, vínculo contrato).

Após leitura e análise do caderno de orientação pedagógica de
Pernambuco, anteriormente citado, observamos que o mesmo apresenta
um eixo temático com algumas atividades propostas que se aproximam
da concepção Freireana, porém sem uma fundamentação teórica
consistente, que contribua no desenvolvimento de práticas pedagógicas
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em sintonia com a realidade da EJA em prisões, bem como revelam a
carência da formação continuada de professores. Essa nossa
compreensão é reafirmada na fala dos entrevistados. Nossa crítica busca
contribuir no avanço qualitativo da educação em prisões. Não adianta
ter a terceira maior oferta quantitativa da educação em prisões
brasileira, sem dialogar sobre a qualidade do ensino e a valorização dos
profissionais da educação.
Nesse sentido, apresentaremos na próxima subcategoria os
contributos para EJA em prisões a partir das falas dos entrevistados
(professores e gestão escolar), que revelam propostas que estão em
debate, bem como contribuições atualizadas sobre a EJA em prisões no
campo científico, produzidas nos últimos anos.
4.3.3 Contributos pedagógicos para a EJA em prisões
Buscamos elencar contributos teóricos e pedagógicos para a
EJA em prisões, a partir de duas frentes propositivas. A primeira
contribuição está fundamentada numa perspectiva teórica, a partir do
referencial contemporâneo das pesquisas sobre a educação em prisões.
A segunda contribuição parte das vozes dos professores, a partir das
entrevistas com estes sujeitos que protagonizam a organização do
trabalho pedagógico no cotidiano escolar em prisões.
Nossa experiência com a educação em prisões ao longo de mais
de uma década, seja como professor, coordenador, gestor, pesquisador,
ou até mesmo com a experiência de termos um pai que passou pelo
sistema penitenciário por cometer um homicídio, e que foi estudante da
EJA em prisões, nos propiciaram duas grandes inquietações
pedagógicas, apresentadas a seguir.
A primeira inquietação, provocada pelo que observávamos entre
2009 a 2011, estava relacionada à carência do acesso a informações e
produções sobre a educação em prisões. Observávamos empiricamente
que “algumas” produções disponíveis não contemplavam a realidade do
que vivenciávamos em Pernambuco, o que era agravado pela nossa
imaturidade teórica com a temática. Percebíamos também uma
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verbalização teórica, em debates e encontros com palestrantes e
pesquisadores da educação em prisões, em que estes revelavam, no calor
das discussões, nunca terem adentrado em uma unidade prisional, ou
desenvolvido alguma ação de extensão universitária, ou ministrado uma
única aula no contexto prisional.
A segunda inquietação, veio da contradição que observávamos
no período de 2011 a 2014, de professores que vivenciavam a realidade
cotidiana da educação em prisões, mas não conseguiam sistematizar
produções científicas acerca das experiências exitosas, seja por falta de
tempo ou de orientação metodológica, ou até mesmo pela falta de
acesso as universidades e grupos de pesquisa sobre a temática. Só que,
quando as parcerias com as instituições universitárias eram celebradas
pela secretaria de educação de Pernambuco, em encontros, fóruns e
formações continuadas para professores da EJA em prisões, atribuíam
a essas instituições universitárias e seus professores, a responsabilidade
da condução dos trabalhos e de intelectuais que poderiam contribuir
com o trabalho docente na EJA em prisões.
Percebíamos assim, nos dois exemplos citados, uma
contradição, pois na maioria das vezes faltava um elo de diálogo e
produção entre o que era debatido e conduzido no meio acadêmico e a
formação e prática docente na EJA em prisões. E foram essas
inquietações pedagógicas, dentre outras já mencionadas na introdução
do livro, que nos motivaram, enquanto servidor estadual, a investigar
na graduação, no mestrado, e agora no doutorado, as políticas
educacionais em prisões no estado de Pernambuco.
Essa fundamentação inicial buscou contextualizar a opção
metodológica por nós adotada nessa subcategoria, no sentido de
promover o diálogo e a sintonia entre as vozes dos professores e o
referencial teórico da EJA em prisões na atualidade.
Ao indagarmos os professores sobre quais conteúdos, temas ou
práticas pedagógicas, além dos já previstos no currículo atual, deveriam
ser desenvolvidos/trabalhados na educação em prisões, foram
apresentadas em suas respostas 04 perspectivas de contribuições
pedagógicas sendo: a) EJA em prisões vinculada à educação
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profissional; b) Educação em Direitos Humanos; c) Reforço
pedagógico devido ao histórico de fracasso escolar dos estudantes em
prisões; d) Psicopedagogia na EJA em prisões.
A primeira contribuição dos professores parte de uma crítica à
EJA em prisões, quanto à necessidade do elo com a educação
profissional. Os professores sugerem propostas no sentido de
(re)formular e implementar políticas educacionais que promovam elos
de reinserção social para as pessoas em privação de liberdade, nessa
interseção entre a educação e o mundo trabalho, conforme destacam
P04, P10 e P11:
Os alunos têm muito interesse por educação profissional, além
dos conteúdos que é a gente sabe que é um direito seja de qual
área for o conhecimento, eles gostam muito! Mesmo quando
aparece algo mais simples como, por exemplo: ensinar a fazer
biscoito, porque eles relacionam muito com a dificuldade de
oportunidade no mercado de trabalho. (P04, 07 anos de
experiência, vínculo efetivo).
Acredito que algo mais direcionado a profissão, precisa de uma
contribuição melhor de uma educação profissional, algo que
realmente leve para o mercado de trabalho. O pessoal faz a
mesma referência a escola da rua, mas não é. É diferenciado, o
detento sai sem perspectiva de emprego. (P10, 11 anos de
experiência, vínculo efetivo).
Além do que a gente já trabalha, sinto falta da questão
profissional. Algo relacionado a educação profissional. (P11,

11 anos de experiência, vínculo contrato).

Essa necessidade de implementação da EJA à educação
profissional, apresenta-se como de maior predominância nas falas dos
professores entrevistados. Vale ressaltar que no Brasil existe um
programa nacional que objetiva realizar essa conexão entre a EJA
(educação básica) e a educação profissional. O Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, criado
inicialmente com o decreto nº. 5.478, de 24 de junho de 2005, e

- 157 -

ampliado por meio do decreto nº. 5.84028, de 13 de julho de 2006, a
partir do qual a EJA passou a atender nos dois níveis, fundamental e
médio.
Em Pernambuco, foi celebrada uma parceria entre o IFPE,
Secretaria de Educação e Secretaria Executiva de Ressocialização, em
projeto piloto ofertando o PROEJA na unidade prisional de Igarassu,
com curso profissionalizante de “almoxarifado”, que integra o ensino
médio na EJA em prisões, com 43 alunos atendidos. A aula inaugural
do curso ocorreu em 31 de julho de 2019. Discutiremos mais
especificamente, no tópico 5.6, essa evolução da oferta educacional em
prisões, na educação básica, profissional e superior de Pernambuco.
Continuando a discussão sobre a necessidade de associação da
oferta da EJA em prisões à educação profissional, as falas P03 e P07
enfatizam a emergência da implementação desse modelo numa
perspectiva de inclusão digital:
Na profissionalização, a gente trabalha muito no plano teórico,
eu não posso trabalhar tipo tecnologia da informação
(informática), e apenas dizer que existe um computador, um
teclado e não trabalhar especificamente todas essas
ferramentas que essa tecnologia pode me possibilitar, o próprio
sistema prisional dificulta esse acesso porque determinados
materiais não se pode trabalhar, do tipo um celular, colocá-los
diante do computador também não, então a gente fica sem
opção, e se o foco era a preparação para o mercado de trabalho,
a profissionalização é que não tem como ter acesso a isso dado
a limitação do sistema prisional. (P03, 01 ano de experiência,
vínculo efetivo).
Quando a gente começa a fazer o nosso planejamento a gente
busca conteúdos que são de utilidade para eles, mas eu percebo
que para a realidade deles, seria mais proveitoso algo mais
especificamente técnico, houve um projeto que a gente
desenvolveu a respeito de habilidades e a gente observou muito
isso, a experiência de vida deles são compartilhados entre eles.

28

Decreto nº. 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui, no âmbito federal, o Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2004-2006/2006/decreto/d5840.htm
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Pra realidade que eles vivem, eles têm um interesse muito
grande em cursos técnicos, eu acho que deveria ter dentro da
EJA mesmo que desenvolvesse esse lado técnico deles. (P07, 02
anos de experiência, vínculo contrato).

Os relatos de P03 e P07 destacam a necessidade de se vincular
o atendimento da EJA em prisões à educação profissional, e que as
propostas neste sentido necessitam estar conectadas com a realidade do
mundo globalizado.
Refletindo sobre perspectivas pedagógicas para EJA em prisões,
Onofre (2015) pondera que “o maior desafio, no entanto, é implantar
ações educativas significativas, uma vez que a instituição penal, por um
lado, institucionaliza e retira a autonomia e a educação, que, por outro
lado, liberta e humaniza as pessoas”. É necessário, portanto,
compreender que não existe uma fórmula mágica ou modelo padrão
para EJA em prisões. O primordial é desenvolver pilares pedagógicos
(fundamentos) que contribuam efetivamente no desenvolvimento de
“políticas educacionais significativas” para possibilitar o que Onofre
(2015) conceitua como “ações educativas significativas”.
A segunda perspectiva de contribuição dos professores está
relacionada ao desenvolvimento da Educação em Direitos Humanos EDH na EJA em prisões. Nossa compreensão sobre EDH parte das
reflexões teóricas e normativas apresentadas no capítulo 2 deste livro,
com apoio em Magendzo (2000), Flowers (2004), Fritzsche (2004),
Candau (2005), Silveira et al (2007) e Sacavino (2009).
Alguns professores não conceituam expressamente em suas
falas o termo Educação em Direitos Humanos - EDH, mas apresentam
palavras, termos ou conceitos inerentes ao desenvolvimento da EDH,
tais como: cidadania, ética, direitos humanos, políticas públicas, dentre
outros termos associados aos objetivos da EDH, como é possível
observar nos relatos seguintes:
Acho que teria que falar sobre a importância do ser humano e no
caso o respeito um pelo outro que muitas não tem, essa questão
que perdeu o interesse... muitas delas não tem o respeito, nem por
elas e nem pelas amigas, não tem ética... mas mesmo assim tem
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alguns temas que a gente aborda, mesmo sem ter no currículo.
(P01, 04 anos de experiência, vínculo efetivo).
[...] eu acho que deveria ser desenvolvido como uma disciplina,
como já houve antes e como já no estado a disciplina de
educação para os direitos humanos, já tivemos essa disciplina e
ela foi retirada, essa questão ficou transversal, mas como falei
que nós tínhamos isso como foco, a meu ver ter uma disciplina
específica, onde a gente pudesse agregar tudo aquilo que
envolve a relação cidadania com os direitos sociais. (P06, 09
anos de experiência, vínculo efetivo).
Políticas públicas deveriam estar como chave. São sobre os
direitos de tudo. Políticas públicas no geral, não só voltado para
o sistema prisional, mas também para educação, saúde,
moradia, nesse sentido. (P08, 06 anos de experiência, vínculo
contrato).
Cidadania, nós deveríamos trabalhar e não trabalhamos, e aí
trabalhando essa disciplina você consegue trabalhar ensino
religioso que aí você consegue trabalhar a questão da
valorização da vida, não a prática do ensino religioso em si, pra
não atingir aquelas outras denominações, mas trabalhar a
questão da sociedade, disciplinas que possam mostrar a eles o
papel da ressocialização na sociedade, embora nós saibamos
que é um pouco complicado, mas acredito que se a gente tiver
mais disciplinas com essa intensidade nós conseguiríamos fazer
um trabalho mais aprimorado com eles. (P09, 05 anos de
experiência, vínculo contrato).

Nas falas de P01, P06, P08 e P09, observamos uma reflexão dos
professores sobre a necessidade de se inserir a EDH como fundamento
pedagógico na educação em prisões. As falas apresentam diferentes
olhares, no que tange às expectativas e necessidades de aprendizagem
das pessoas em privação de liberdade.
A terceira dimensão proposta nas falas dos professores que
atuam na EJA em prisões está relacionada ao fracasso escolar da
maioria das pessoas em privação de liberdade, como se verifica a
seguir:
Isso eu vejo no geral, é muita falta de base, elas já vêm de muita
carência, e falta de estímulo. Os assuntos muitas vezes, eu tento
fazer da forma mais simples pra elas, e eu não consigo fazer
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com que elas aprendam. Muitas vezes quando estou numa turma
de ensino médio, tenho que ir lá pro fundamental de início de
turma, 5ª série, 6ª série, imagina... então tinha que ser investido
um pouco na base. (P02, 15 anos de experiência, vínculo
efetivo).
Além desse currículo que já existe pra gente trabalhar, uma
preocupação fundamental seria o conteúdo significativo daquilo
que ele mais precisa, o falar, o escrever e a própria matemática,
acho fundamental o reforço da língua portuguesa, dos
conteúdos da vida prática mesmo. Deveria ter um reforço mais
forte nessa questão, com qualquer emprego ele precisa falar e
escrever e existe muita dificuldade nisso. (P12, 09 anos de
experiência, vínculo contrato).

Os professores P02 e P12 revelam a dificuldade apresentada pelos
estudantes quanto a noções básicas de aprendizagem, apontando, como um
dos motivos para esse desempenho, a falta de estímulos. Nesse sentido, o
sistema penitenciário precisa compreender e implementar ações coletivas
articuladas que propiciem um ambiente educacional no período do
cumprimento da pena para além da educação formal, como ressalta Ireland
(2011): “os incentivos às ações complementares de cultura, esporte,
inclusão digital, educação profissional e leitura e à formação dos
profissionais – agentes e educadores – são fundamentais para uma
reorientação da educação em prisões”.
A secretaria de educação de Pernambuco necessita ampliar o
diálogo com a secretaria de ressocialização, buscando desenvolver
mecanismos pedagógicos que contribuam para o enfrentamento dessa
defasagem educacional das pessoas em privação de liberdade.
Precisamos proporcionar às pessoas em privação de liberdade um
processo de ensino-aprendizagem capaz de avançar cognitivamente e
moralmente. Onofre (2015) reflete sobre as necessidades de
aprendizagem na EJA em prisões, especificamente sobre os conteúdos
a serem desenvolvidos:
Os conteúdos necessários são aqueles que podem ser utilizados
na vida cotidiana como meio para se alcançar a autonomia do
sujeito. Não se trata, portanto, de reduzir conteúdos para
“facilitar”, mas adequar conteúdos a objetivos mais consistentes
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do que o da repetição de supostas verdades universais
desvinculadas do mundo da vida. (ONOFRE, 2015, p. 250).

Essa reflexão amplia nosso olhar quanto ao processo educativo
em prisões, para não reproduzirmos, como nos alerta Freire (1993), um
modelo de “educação bancária”. Segundo De Mayer (2013, p. 39) “a
especificidade da educação em espaços prisionais será sem dúvida
ajudar o detento a identificar e hierarquizar as aprendizagens para lhes
dar um sentido: para que elas possam lhe oferecer possibilidades de
escolha com conhecimento de causa”.
Observamos no referencial teórico adotado e nas falas dos
entrevistados, que a EJA em prisões apresenta estudantes, em sua maioria,
que vivenciaram dificuldades anteriores com a aprendizagem, seja por
fracasso escolar ou evasão escolar. Essa relação é ampliada em Munõz
(2011): “as repercussões de uma infância em condições desvantajosas; o
fracasso escolar anterior e a baixa autoestima; o uso indevido de drogas e
álcool; e as incapacidades relacionadas com a comunicação, a
aprendizagem e a saúde mental” (MUNÕZ, 2011, p. 66).
A quarta e última perspectiva apresentada pelos professores está
relacionada à necessidade do trabalho psicológico nas práticas
pedagógicas da EJA em prisões, que promovam a valorização da vida,
como revela P05:
[...] em educação em prisões deveria ter algo voltado a questões
psicológicas, eu sei que tem esse trabalho, mas é mais voltado e
dialogado com a segurança, eu acredito que na educação
mesmo deveria ter um trabalho voltado pra a questão
psicoemocional afetiva do aluno, algo voltado a compreensão
do ser humano, algo mais voltado a religiosidade (não falo
religião), mas falar em Deus como um todo. (P05, 08 anos de
experiência, vínculo contrato).

Aprofundando nossas pesquisas, observamos que a
psicopedagogia pode trazer contributos para EJA em prisões, tendo em
vista as possibilidades interdisciplinares que esta área de formação
apresenta. Uma importante reflexão sobre a psicopedagogia, como
instrumento para o enfrentamento do fracasso escolar, está presente em
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Menezes (2011, p. 12) que defende “a importância da contextualidade
na compreensão e contribuição da Psicopedagogia para a educação,
considerando os índices ainda expressivos de analfabetismo e de
exclusão educacional da maioria esmagadora da população brasileira, e
da dificuldade de aprendizado”. A psicopedagogia é assim conceituada
pelo autor:
Essa área é sustentada em determinados aspectos
interdisciplinares, o que inclui elementos da psicologia, inclusive
em bases psicanalíticas, da sociologia enquanto ciência das
relações sociais, da filosofia e da antropologia, além da pedagogia,
fundamentalmente, como a ciência da educação. As ciências da
linguagem também são visitadas e a neurologia, dentre outras
áreas do conhecimento que buscam a compreensão do processo
aprendizagem. (MENEZES, 2011, p. 12).

Esse debate sobre o engajamento da psicopedagogia com a EJA
em prisões necessita ser ampliado em novas pesquisas, pois
evidenciamos, nos estudos de Menezes (2011), Oliveira (1999), Schiff
(1994), Scoz (1994), dentre outros, que o público da EJA em prisões
apresenta, em sua maioria, os mesmos distúrbios de aprendizagem que
são requisitos, em termos práticos e científicos, para uma intervenção
psicopedagógica.
As pesquisas de Onofre, Fernandes e Godinho (2019) sobre a
EJA em prisões, apresentam caminhos e possibilidades pedagógicas
que valorizam a interdisciplinaridade e uma organização curricular
flexível:
[...] uma vez que podem se constituir espaços de diálogo, de luta
e de resistência, em busca de uma educação emancipatória
construída com os sujeitos e não para os sujeitos. Não é possível,
em nosso entender, levar uma proposta de mera transposição de
escola convencional, dos currículos, dos materiais, das
ferramentas metodológicas para o interior da prisão. Não se
trata, no entanto, de propor uma educação específica para o
contexto prisional, mas também não pode ser a mesma educação
que já os excluiu. (ONOFRE; FERNANDES; GODINHO, 2019,
p. 470).
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A contribuição teórica sobre a EJA em prisões apresentada por
Onofre, Fernandes e Godinho (2019) diz respeito também a todo um
apanhado que os autores fizeram de outros estudos sobre a EJA em
prisões, trazendo as reflexões de Vieira (2008), Nakayama (2011),
Menotti (2013), Bessil (2015), Duarte (2017), Barcelos (2017), Lopes
(2019) e Cabral (2019), que revelaram resultados significativos:
Enfatizam que, no dizer dos professores, apesar das limitações
dos recursos materiais, dos espaços improvisados, da
interferência das normas de segurança na sala de aula, do
sofrimento por conta do preconceito que sofrem por parte da
sociedade e de colegas que lecionam nas escolas “da rua”, dos
contratos temporários que geram insegurança e ansiedade, das
lacunas na formação, entre outros, exercem a sua função com
satisfação, valorizam o processo de escolarização para as
pessoas em privação de liberdade, dão sentido à docência,
adquirem outras visões de mundo mais humanizadas – a
identidade profissional se torna mais presente, pois essas
experiências são singulares e únicas. (ONOFRE;
FERNANDES; GODINHO, 2019, p. 471).

Em nossa ótica, essas reflexões teóricas estão em sintonia com
os relatos apresentados pelos professores quanto às contribuições
pedagógicas para a EJA em prisões. Essa fundamentação pedagógica
pode contribuir na construção dos projetos político-pedagógicos - PPP
para a EJA em prisões, que levem em consideração as especificidades
de se educar em contextos de privação de liberdade.
A partir da leitura em Da Silva e Moreira (2011) encontramos
caminhos teóricos e epistemológicos para o projeto político-pedagógico
- PPP na educação em prisões, em conformidade com a perspectiva
Freireana. O desenvolvimento do PPP para EJA em prisões deve levar
em consideração as orientações das Diretrizes Nacionais para oferta da
educação em estabelecimentos penais (CNPCP, 2009; CNE, 2010) que
foram estruturadas em 03 (três) eixos, sendo: gestão, articulação e
mobilização; formação e valorização dos profissionais envolvidos na
oferta; e aspectos pedagógicos. Nesse sentido, Da Silva e Moreira
(2011) assim compreendem o PPP para educação em prisões:
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Como se depreende da análise desses três eixos e do conjunto
das Diretrizes, o projeto político-pedagógico das prisões possui
uma dimensão orgânica e estruturante para as ações de múltiplos
atores (projeto); impacta a execução penal, os procedimentos
disciplinares e a rotina prisional (político); e organiza as
condições de ensino, o tempo, o espaço e o currículo
(pedagógico). (DA SILVA; MOREIRA, 2011, p. 91).

Compreendemos que o PPP para educação em prisões necessita
dar conta dessas dimensões, promovendo o olhar intersetorial
permanente, numa relação de complementaridade entre os sujeitos
envolvidos na educação e no sistema penitenciário. Essa reflexão é
ampliada em Sales e Barreto (2019), ao situar o PPP na educação em
prisões:
O PPP deve ser um documento que busque estratégias e
alternativas de enfrentamento da disciplina e da rotina prisional
e articulação no sentido de garantir a efetivação do direito à
educação. No campo pedagógico deve ser considerada a
modalidade de ensino da EJA, as práticas pedagógicas coerentes
com o contexto cultural dos estudantes, o tempo e o espaço da
prisão. Quanto ao currículo, embora a educação nesse espaço
esteja vinculada as Diretrizes de Jovens e Adultos, deve-se
atender a diversidade de identidade dos sujeitos, a questão de
classes, de etnia, religião, de gênero e de geração. (SALES;
BARRETO, 2019, p. 409).

Em nossa opinião, a construção do PPP para educação em
prisões deve levar em consideração os aspectos revelados pelo
referencial apresentado, mas principalmente ser discutido, estruturado
e permanentemente atualizado, a partir dos espaços de formação
conjunta promovidos pelas secretarias de educação e de ressocialização.
Nessa mesma direção, Da Silva e Moreira (2011) ressaltam:
A conjunção dos fatores, da legislação, das áreas de
conhecimento e da articulação interinstitucional implícitos na
elaboração do projeto político-pedagógico para a educação em
prisões possibilita conceber esse instrumento educacional como
meio de ressignificação do sentido historicamente atribuído ao
crime, à pena e à prisão no Brasil, a partir do momento em que
se coloca a educação e seus objetivos como elementos
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importantes para a reabilitação penal. (DA SILVA; MOREIRA,
2011, p. 100).

O PPP das escolas que ofertam a EJA em prisões deve estar
sintonia com o Plano Estadual de Educação em Prisões (PEEP) de
Pernambuco, levando em consideração as especificidades das
diferentes realidades nas unidades prisionais. A discussão sobre o PEEP
de Pernambuco está presente na próxima categoria de análise, situada
na subcategoria 6.6.2.
Nosso objetivo, nessa subcategoria, foi elencar fundamentos
basilares que possam contribuir o mais próximo possível da realidade
da EJA em prisões. É importante ressaltar que as diferentes perspectivas
apresentadas nas vozes dos sujeitos entrevistados são reveladoras de
toda a complexidade e diversidade presentes na educação em prisões.
4.4 CATEGORIA 4: INTERFACES ENTRE EDUCAÇÃO E O
SISTEMA PENITENCIÁRIO
Nessa categoria apresentamos como funciona a articulação entre
as secretarias de educação e esportes – SEE e a secretaria de justiça e
direitos humanos – SJDH/SERES. Assim, buscamos evidenciar as
interfaces das políticas educacionais em prisões, fruto desse modelo de
trabalho desenvolvido em Pernambuco.
Quadro 12 - Resumo das subcategorias e unidades de análise a partir
das entrevistas com relação as interfaces entre educação e sistema
penitenciário.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

5.4 Interfaces entre
educação e sistema
penitenciário

5.4.1
Formação
continuada conjunta entre
educação
e
sistema
penitenciário
5.4.2 Instrução normativa
conjunta SEE/SERES
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UNIDADES DE
ANÁLISE
P01-Q7, P02-Q7, P03-Q7,
P04-Q7, P05-Q7, P06-Q7,
P07-Q7, P10-Q7, P11-Q7,
GE3-Q7, CE-Q7
P02-Q11, P03-Q11, P07Q11, P09-Q11, P10-Q11,
GE1-Q9, GE2-Q9, GE3Q9, CE-Q8, GEEP-Q8,
GESP-Q5

5.4.3
Relação
institucional
entre
a
educação e o sistema
penitenciário
Fonte: Dados coletados pelo pesquisador

GE1-Q5, GE2-Q5, GE3Q5, G4-Q5, CE-Q5,
GEEP-Q4

4.4.1 Formação continuada conjunta entre educação e sistema
penitenciário
Essa subcategoria priorizou apresentar a opinião dos professores
sobre o processo de formação continuada conjunta (educação e sistema
penitenciário) em Pernambuco, porém apresenta também a opinião da
gestão escolar e da coordenação estadual de educação em prisões, esta
última, responsável pelo desenvolvimento das formações. Nossa
compreensão sobre formação continuada parte das reflexões em
Magalhães e Azevedo (2015), assim enunciadas:
Nossa defesa é a de que a formação continuada, inerente a todo
profissional, não importando a área de atuação, é parte do
processo de formação ao longo da carreira, na medida em que
acompanhar pesquisas, produções teóricas do campo, realizar
novos cursos, inovar práticas pedagógicas, a partir do contexto
em que atuam os professores, constituem procedimentos que
complementam a formação inicial. Esta deveria estar presentes
quer em cursos formais quer em informais, suprindo
distanciamentos teórico/práticos/metodológicos, advindos da
produção de novos conhecimentos nas mais diversas áreas, em
resposta às demandas econômica, social, tecnológica e cultural
da humanidade. (MAGALHÃES; AZEVEDO, 2015, p. 32).

Partindo dessa compreensão, apresentamos como funciona o
planejamento e execução das formações continuadas conjuntas
(educação e sistema penitenciário). Ao questionarmos a Coordenação
Estadual de educação em prisões (CE), obtivemos a seguinte resposta:
Nós temos as formações que são chamadas de gerais que é
oferecida pela gerência regional de educação - GRE, onde essas
escolas estão ligadas e nós temos as formações específicas para
os professores de educação em prisões, por área de
conhecimento e da modalidade dos anos iniciais [...]. Então nós
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temos esse trabalho com os professores da modalidade que
atuam nos anos iniciais a antiga fase 1 e 2, que agora são os
módulos 1, 2, 3 e 4, e para os professores das áreas de
conhecimento, porque o que os professores alegavam é que
muitas vezes, nas formações gerais, se tratavam muito dos
conteúdos, mas as dinâmicas que eram trabalhadas, os
encaminhamentos muitas vezes não se adequavam ao espaço de
privação de liberdade. (CE01, 15 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Na fala da CE nota-se a insatisfação dos professores quanto ao
formato das formações que existiram historicamente. Essa insatisfação
foi avaliada pela secretaria de educação e está presente na fala da CE,
destacando um novo formato com formações continuadas específicas
para educação em prisões, que foi assim fundamentado pela CE:
[...] Em alguns momentos eles se sentiam também meio que
julgados pelos colegas, ficavam olhando meio de lado por ser
professor de unidade prisional, não entendiam muito bem o
trabalho, e na prática mesmo eles não se sentiam contemplados
com essa realidade que eles viviam na escola, a partir dessa fala
dos professores a gente começou a organizar esses momentos
específicos por área de conhecimento só para professores de
unidades prisionais. (CE01, 15 anos de experiência, vínculo
efetivo).

O estigma social construído da imagem da pessoa em privação
de liberdade é refletido também na personificação profissional do
professor ou da gestão escolar. Muitos não entendem como alguém
pode querer trabalhar/lecionar no espaço da prisão. Nesse sentido,
nosso livro pretende proporcionar a visibilidade dos protagonistas que
desenvolvem a educação em prisões, iniciando pelo professor, passando
pela gestão escolar, pelo sistema penitenciário, e chegando até o mais
alto nível de gestão das políticas educacionais e de ressocialização
previstas no Brasil. A nossa compreensão sobre a importância de se dar
visibilidade ao trabalho docente em prisões parte da reflexão realizada
por Duarte (2017), aqui destacada:
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Há que se reconhecer e delegar aos docentes o direito de falarem
por si mesmos das próprias experiências, de modo que sejam
eles os construtores dos saberes de sua realidade, bem como a de
seu grupo profissional, em oposição aos saberes massivamente
constituídos e impostos pelas categorias dominantes que
desconhecem ou desconsideram as especificidades do contexto
educacional em espaços de privação de liberdade. (DUARTE,
2017, p. 134).

É nessa mesma perspectiva que apontam as contribuições do
nosso livro para educação em prisões. Assim, ao questionarmos os
professores sobre as formações continuadas na EJA em prisões,
observamos perfis de respostas heterogêneos. Iniciamos com as falas de
P01, P02 e P10, que apresentam fortes críticas ao modelo de formação
continuada vigente:
A formação que participei foi da escola geral, que fica mais
direcionada mesmo das escolas regulares, a formação sobre
educação prisional a gente só teve uma, faz tempo, foi em
Igarassu, mas não mudou muita coisa não. (P01, 04 anos de
experiência, vínculo efetivo).
Tivemos alguns encontros bons, mas foi pouco, deveria existir
uma integração maior. (P02, 15 anos de experiência, vínculo
efetivo).
O que é discutido lá fica só no papel e quando vai para a prática
muda pouca coisa, fica aquele documento bem bonitinho e
enfeitado, mas na realidade é completamente diferente. (P10, 11
anos de experiência, vínculo efetivo).

Nas falas dos professores P01, P02 e P10 percebemos que, em
sua opinião, o processo de formação continuada na EJA em prisões
necessita estar conectado às necessidades de aprendizagem das pessoas
em privação de liberdade, na mesma linha da reflexão ampliada nas
pesquisas de Leme (2018).
Em outra direção temos os relatos de P03, P04 e P07, que têm
um menor tempo de experiência na educação em prisões:
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Não, como te falei a pouco eu tô a 1 (um) ano e eu acredito que
uma única vez, eu não teria como avaliar, é pouco demais pra
ter uma impressão geral. Mas já participei uma vez, mas não
tinha ninguém da SERES. (P03, 01 ano de experiência, vínculo
efetivo).
Já participei, eu participei em 3 momentos de formação
especifica que aconteceu na escola, depois tivemos um momento
na gerencia, depois fomos para a pratica exitosa na secretaria
de educação em Recife. As discussões são muito boas, falta um
pouco esse pé no chão na sala de aula mesmo. Que aluno é esse
que eu tenho? Ainda se distancia um pouco, eu fico pensando
num formato de educação prisional que atenda às necessidades
desse sujeito [...]. (P04, 07 anos de experiência, vínculo efetivo).
Não, porque entrei em 2018, dela pra cá não teve ainda, teve
pra coordenação e eles repassam pra gente, ainda não tive essa
oportunidade não. (P07, 02 anos de experiência, vínculo
contrato).

As respostas dos professores P03, P04 e P07 traduzem a falta de
participação da SERES nos momentos formativos, além de uma
formação que se distancia da realidade da EJA em prisões, como
ressaltou P4, revelando que “as discussões são muito boas, falta um
pouco esse pé no chão na sala de aula mesmo”. São essas falas dos
professores que podem contribuir no avanço dos aspectos qualitativos
das formações continuadas. Essa crítica realizada pelos professores
citados é ampliada na ótica da gestão escolar, a seguir:
Sinto falta de uma formação específica para professores. A
vivência do dia a dia é que ensina, o professor tem que estar
buscando se aprimorar. O que eu sinto de maior dificuldade é
espaço para a escola, não tem auditório, quadra coberta, a
maioria dos presídios tem uma adaptação do espaço físico.
(GE03, 14 anos de experiência, vínculo efetivo).

Essa opinião da GE03 revela a falta de estrutura física das
unidades prisionais, que em sua maioria, são adaptadas para receber a
educação em prisões mais pela obrigação de assegurar o direito à
educação prevista nos instrumentos normativos internacionais e
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nacionais, que já mencionamos neste livro. Essa realidade precária das
prisões brasileiras é revelada por Oliveira (2020):
A educação como direito humano nas prisões brasileiras se torna
cada vez mais escassa e rema contra a maré da sua efetivação,
em especial com relação às pessoas em privação de liberdade
que vivem em unidades prisionais do país nitidamente precárias,
em todos os sentidos, no que se refere aos recursos humanos,
bem como professores para assumir uma sala de aula nos
espaços das prisões, onde, na maioria delas, não existem salas
de aula (somente espaços improvisados), sem falar da questão
da segurança dos docentes envolvidos no processo, bem como
da luta para que a educação em/para os direitos humanos não se
torne apenas motivo para remição da pena e apenas em nível de
escolarização [...]. (OLIVEIRA, 2019, p. 28).

É necessário ir além do cumprimento normativo do direito à
educação. Necessitamos avançar quantitativamente e qualitativamente
no desenvolvimento de práticas educativas formais, não formais e
informais no contexto prisional brasileiro, como reforça Ireland (2011).
Seguindo com as falas dos professores, observamos também
respostas que revelam os aspectos positivos das formações e trazem
sugestões, como observado em P05, P06 e P1:
Sim! São formações muito boas, uma coisa que eu observo e eu
não posso falar dessa questão de políticas públicas voltadas a
educação porque não é do meu entendimento, mas acredito que
deveriam ter mais formações voltadas a EJA prisional. Sabemos
que a educação muda a todo momento, as pessoas mudam a todo
momento então essas formações teriam que ter um médio prazo
de tempo, não deveria ser tanto tempo para ter formação de
educação em prisões. (P05, 08 anos de experiência, vínculo
contrato).
Participamos! Aqui fizemos algumas ações bastante pontuais
vinculados a própria secretaria de educação a um setor
responsabilizado pela educação prisional, então esse setor tem
feito algumas ações e introduziu alguns materiais didáticos
ofertados a nível estadual. Então há algumas ações especificas
para o público, embora não tão suficiente, mas existe uma ação
aqui é feita de uma maneira bem pontual em torno disso aí.
(P06, 09 anos de experiência, vínculo efetivo).
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Já! Demorou um pouquinho a acontecer, tão fazendo agora, e
agora as coisas estão ficando melhores. Já fizeram 2 a 3 vezes
dentro da unidade mesmo. (P11, 11 anos de experiência,

vínculo contrato).

Observamos nas falas citadas, que apesar dos professores
afirmarem ter participado, em algum momento, da formação
continuada, sentem a necessidade de uma maior regularidade da oferta
formativa. Em nossa visão, isso mostra que a secretaria de educação de
Pernambuco está construindo um caminho para o desenvolvimento das
políticas educacionais em prisões, porém necessita de um maior
investimento qualitativo das ações ofertadas.
4.4.2 Instrução normativa conjunta - SEE/SERES
Apresentamos as vozes de todos os sujeitos envolvidos na
pesquisa (professor, gestão escolar, coordenação estadual de educação
em prisões, gestão estadual da educação em prisões, direção de
unidades prisionais e gestão estadual do sistema penitenciário),
buscando revelar a opinião dos mesmos sobre a Instrução Normativa
Conjunta – SEE/SJDH/SERES nº. 001/2019. Essa instrução normativa
conjunta instituiu normas acerca de procedimentos a serem adotados
por profissionais que atuam no âmbito da educação escolar nas
unidades prisionais do Estado de Pernambuco. Apresentamos
descritivamente a referida instrução normativa no item 3.3 deste livro,
e nessa subcategoria revelamos as opiniões sobre seu recente processo
de implementação em Pernambuco.
Iniciamos com a fala da gestão estadual do sistema penitenciário
- GESP, responsável pelo diálogo com a secretaria de educação no
desenvolvimento das políticas educacionais endereçadas às pessoas em
privação de liberdade. Segundo a GESP:
Essa instrução já foi uma necessidade que a gente observou em
relação à segurança e a secretaria de educação não tinha
noção. Muita coisa era proibida dentro do sistema e os
servidores da educação não entendiam, queria uma ampliação
nas suas atividades. O impacto já foi inicial a partir do momento
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que a gente instituiu a normativa, já conseguimos fluir sem ter
mais um atrito de até onde posso ir e até onde posso negociar
pra ampliar ainda mais a área de educação dentro do sistema
prisional, junto com a segurança. Facilitou porque conseguimos
trabalhar a educação junto com a segurança e os profissionais
passaram a entender melhor o ambiente prisional com
segurança para todos. (GESP, 06 anos de experiência, vínculo
efetivo).

A GESP destaca que muitos dos problemas que aconteciam
entre as escolas e as unidades prisionais eram motivados pelo
desconhecimento e descumprimento das normas de segurança por parte
dos profissionais da educação. Assim, ao questionarmos a gestão
estadual da educação - GEEP, responsável pelo desenvolvimento da
EJA em prisões, sobre esse processo de construção conjunta da
instrução normativa, obtivemos a seguinte resposta:
Essa instrução foi iniciada em 2014, ela foi construída com a
participação das escolas, das ações das duas secretarias,
setores jurídicos e gerência de normatização do estado. Foi uma
discussão muito trabalhada no antes, durante e no pós. Quando
ela foi publicada foi feita uma formação específica com os
professores, com as ações da escola e com a participação dos
apoios pedagógicos. A importância dessa instrução serviu para
evitar vários problemas como a emissão de declaração de
presença, algumas situações como a retirada do estudante no
meio da aula sem autorização prévia, e outras séries de questões
que já conseguiu alinhar, melhorou bastante. O
descumprimento de algumas normas pode ser penalizado.
(GEEP, 10 anos de experiência, vínculo efetivo).

A fala da GEEP está em sintonia com a GESP, pelo fato de não
existir até o ano de 2019 uma instrução normativa conjunta que
estabelecesse critérios para o desenvolvimento de práticas educacionais
formais nas unidades prisionais de Pernambuco. Assim, a instrução
normativa conjunta nº. 001/2019 visa contribuir nos dilemas do
cotidiano prisional, na relação entre a educação e o sistema
penitenciário. O debate sobre esses dilemas entre a educação e as
prisões pode ser ampliado em Português (2001).
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Ao realizar o mesmo questionamento à CE, que está mais
próxima das direções de unidades prisionais, das gestões escolares e dos
professores, obtivemos a seguinte resposta:
Essa portaria foi pensada a partir das dificuldades tanto dos
gestores das unidades prisionais, como os gestores das nossas
escolas, e foram pontuando com relação a essa dinâmica do
entrar e sair do professor, do que pode e o que não pode, porque
na nossa formação nas universidades, a gente não recebe essa
orientação do trabalho com a educação de jovens e adultos em
privação de liberdade, muitas vezes quando o professor chega
naquele espaço ele não tem muita noção dessa rotina da
penitenciária, porque muitas vezes o que pode parecer uma
coisa inocente pode trazer grandes problemas pra ele. (CE, 15
anos de experiência, vínculo efetivo).

Essa fala da CE, em consonância com as falas da GESP e GEEP,
revela a sintonia dos objetivos da instrução normativa conjunta.
Entretanto, buscamos ir além e investigar a opinião dos sujeitos
envolvidos diretamente com a problemática entre a escola (professor e
gestão escolar) e o sistema penitenciário (direção da unidade prisional).
Assim, observamos respostas que não estão na mesma sintonia do que
foi dito pela gestão estadual, nas falas da GESP, GEEP e CE. É o que
vemos a seguir, nos relatos de P03, P10, GE01 e DUP01:
Não, eu não tenho conhecimento. (P03, 01 ano de experiência,
vínculo efetivo).
Não participei, e acredito que minhas colegas também não, e
essa questão muda muito de diretor de presídio. Esses dias
recebemos um comunicado que não pode entrar de forma
nenhuma com celular, mas isso muda muito de acordo com o
diretor. O professor é muito discriminado e não pode, mas o
técnico de enfermagem pode, o agente fica desfilando com o
celular pra lá e pra cá, e a lei é uma lei pra todos, nem o diretor
pode. Eu sei o que não pode pelo tempo que trabalho lá, mas se
eu entrasse agora não saberia. Nem a escola, nem a unidade
informou essa instrução normativa. (P10, 11 anos de
experiência, vínculo efetivo).
Eu acho que se houvesse uma discussão mais ampliada de forma
a levar a participação do grupo de professores que frequentam,
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que participam dentro da instituição, eu vejo que ficou a
responsabilidade de nós gestores conversar isso dentro da
instituição e que isso muitas vezes, a participação da SERES na
divulgação dessa normatização deveria ter tido o envolvimento
do pessoal da SERES, e cada escola ficou solta nesse sentido.
(GE01, 07 anos de experiência, vínculo efetivo).
Nunca passaram essa instrução normativa pra gente, nunca tive
acesso a essa instrução normativa, nunca. (DUP01, 19 anos de
experiência, vínculo efetivo).

As falas do P03, P10, GE01 e DUP01 revelam alguns aspectos
contraditórios, quando comparadas às respostas da GESP, GEEP e CE.
Ainda ao questionar a GEEP como avaliava a implementação da
instrução normativa conjunta em Pernambuco, tivemos a seguinte
resposta:
Como foi dito anteriormente foi feita uma formação com os
professores e equipe gestora sobre essa instrução, mas não foi
feita uma formação específica para ter esse feedback. A cada 2
meses é feita uma reunião com a equipe gestora integrada com
a equipe da unidade prisional, é o apoio pedagógico que vai,
então a partir de cada ação desenvolvida, é percebido a
diminuição de ruídos de comunicação, queixas, de
manifestações em relação a declaração de frequência escolar
sendo emitida pela unidade prisional e não pela escola, queixas
de professores que estavam descumprindo a entrada e uso do
celular, uso de câmeras, vestimentas. (GEEP, 10 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Nesta fala da GEEP é revelado que não foi realizada uma
formação para compreender os impactos da implementação da
instrução normativa conjunta e a melhoria na comunicação entre escola
e unidade prisional. Nosso livro analisa como contributo um pouco
dessa realidade e busca apresentar indicadores que sirvam para
melhorar o que foi revelado através da coleta de dados com os sujeitos
entrevistados.
Ao continuarmos investigando a implementação da instrução
normativa conjunta, observamos outra perspectiva de resposta presente
nas falas P07, P09, GE02 e DUP04:
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Eu tenho uma cópia da documentação sim. Ali no nosso setor é
difícil a gente mudar, a gente tenta fazer o que os agentes
querem, mas muitas vezes fica difícil, eu não vejo muitas
modificações nessas normas que eles criam. Outra coisa é que
tem gente que determina alguma coisa na educação, mas não
sabe, não participa, ainda falta muito incentivo nesse sentido.
(P02, 15 anos de experiência, vínculo efetivo).
Nós temos e recebemos uma cópia. Como entrei em 2018
permanece do mesmo jeito, não vi nenhuma diferença. (P07, 02
anos de experiência, vínculo contrato).
Sim, tivemos uma formação sobre isso. Os agentes
penitenciários continuam do mesmo jeito, o gestor como já
vinha com um olhar diferenciado para conosco, continua nos
tratando ainda bem melhor, inclusive ele tem feito eventos para
envolver os professores junto com os agentes pra ver se melhora
essa relação, mas aí eu acho que é dos agentes que olham pra
nós professores com desdém na verdade. (P09, 05 anos de
experiência, vínculo contrato).
A instrução normativa foi lançada, já tivemos contato com ela,
mas ainda tem muita coisa que está só no papel e embora tenha
sido lançada de forma conjunta, ainda com uma
preponderância do olhar na questão da segurança ou na
questão administrativa do presídio, e ainda falta muito no olhar
educacional. (GE02, 06 anos de experiência, vínculo efetivo).
Não tive acesso a ela ainda, aqui o convívio com os professores
e com o gestor da escola é muito bom, são parceiros em tudo
que a gente faz, é muito fácil trabalhar, mas não me aprofundei
nessa diretriz não. (DUP04, 26 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Nas respostas P02, P07, P09 e GE02 destacam que tiveram
acesso à instrução normativa, mas que ainda não observam nenhuma
mudança efetiva no cotidiano escolar. Observamos que a figura do
agente penitenciário é apresentada nas falas como a de um profissional
que dificulta o trabalho docente. Já o relato da DUP04, da Direção
Prisional, revela um bom relacionamento com a escola, porém afirma
que não teve acesso à instrução normativa conjunta.
Por fim, temos uma terceira perspectiva de respostas, presente
nas falas do P12, GE03 e DUP03:
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Quando chega uma normativa que deveria todos passarem por
ela, a participar, um grupo é contemplado e outro não, parece
que tem pessoas que nunca nem ouviu falar a respeito. (P12, 09
anos de experiência, vínculo contrato).
O que contribui muito é o agente que faz o apoio pedagógico,
ele é muito presente e participa de tudo da escola, é uma
verdadeira ponte entre a escola e a gestão, estão sempre
disponíveis. Hoje sabemos como se portar diante de um
problema, estamos colocando em prática muita coisa. (GE04,
16 anos de experiência, vínculo efetivo).
Já tive, é bom porque ela regulamenta e agente lida não só com
profissionais da educação, mas aí de maneira geral incluindo
também os técnicos, então essa normativa veio justamente pra
ajudar, até porque o agente ligado com a escola já facilita
muito, a gente não tinha esse tipo de profissional dando esse
apoio. (DUP03, 18 anos de experiência, vínculo efetivo).

Segundo nosso entendimento, as respostas presentes nas falas
de GE03 e DUP03 apresentam o lado positivo da instrução normativa,
ressaltando o papel do agente penitenciário que atua como “apoio
pedagógico”, como facilitador do relacionamento entre a escola e a
unidade prisional. Outro aspecto relevante está no relato do P12, ao
revelar que apenas uma parcela de profissionais tem acesso à instrução
normativa e outros nunca ouviram falar. Essa reflexão nos remete a
Onofre (2011), ao destacar o paradoxo entre o proposto e o vivido na
realidade da educação em prisões:
Apesar dos dilemas e contradições existentes no sistema
educacional penitenciário, do hiato entre o proposto e o vivido
pelas instituições responsáveis pela educação escolar e o espaço
prisional, a escola tem um papel importante a cumprir na
(re)inserção social de homens em situação de privação de
liberdade. (ONOFRE, 2011, p. 288).

É nessa dimensão propositiva que buscamos apresentar o
confronto entre as respostas das gestões educacionais e penitenciárias e
as respostas dos sujeitos situados nas escolas e unidades prisionais.
Reconhecemos o esforço jurídico-normativo entre as secretarias de
educação e a secretaria executiva de ressocialização, no propósito de
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construir conjuntamente uma instrução normativa que busca promover
a redução dos conflitos e da violação de direitos. Entretanto, devemos
caminhar qualitativamente, em processos formativos que busquem
contribuir na melhoria do diálogo e na promoção do espaço da prisão
como um portal de possibilidades para o fortalecimento da cidadania
das pessoas em privação de liberdade.
4.4.3 Relação institucional entre a educação e o sistema
penitenciário
Essa subcategoria buscou compreender a relação institucional
da secretaria de educação - SEE com a secretaria de justiça e direitos
humanos – SJDH/SERES, evidenciando como funcionam os encontros,
reuniões, planejamento, dentre outras ações conjuntas realizadas no
desenvolvimento da EJA em prisões de Pernambuco. Para compreender
esse modelo de parceria desenvolvido em Pernambuco, a GEEP ressalta
a construção que vem ocorrendo em nível nacional, possibilitando o
diálogo nos estados:
Nós estamos avançando nesse aspecto, porque no momento em
que o DEPEN cria uma coordenação específica para tratar da
educação em prisões em nível nacional, e que faz um trabalho
muito ativo no acompanhamento de todos os estados, e o
DEPEN quando promove os debates e diálogos sobre a
educação em prisões sempre convoca a secretaria de educação
e a SJDH/SERES, fortalecendo esse elo das duas secretarias. E
esse fortalecimento tem o ápice em 2012 quando conseguimos
fortalecer o Plano Estadual de Educação em Prisões em
Pernambuco, que realizou um intenso trabalho conjunto. O
DEPEN conseguiu enxergar que a parceria com as secretarias
estaduais de educação era fundamental para o avanço e
aprimoramento da educação em prisões no Brasil, pois antes o
diálogo era exclusivo com as secretarias responsáveis pelo
sistema penitenciário. (GEEP, 10 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Esta fala da GEEP revela como vem acontecendo o
fortalecimento, no Brasil, da parceria conjunta no desenvolvimento das
políticas educacionais em prisões. Essa relação nacional vem
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promovendo a melhoria no diálogo em Pernambuco e em outros
estados, segundo a GEEP. Questionamos a CE, no sentido de melhor
compreender a realidade desenvolvida em Pernambuco. A CE que
assim afirmou, em seu relato:
Nós temos uma reunião que a gente chama de reunião de
alinhamento, é uma por mês. Nessa reunião nós colocamos com
a secretaria de educação quais são as necessidades, todo o
planejamento que nós estamos organizando para o mês
seguinte, a secretaria de ressocialização também apresenta o
dela e nós definimos juntas nessa reunião de alinhamento, todas
as ações que serão encaminhadas para as unidades,
principalmente ligadas a questão da escolaridade. (CE, 15 anos
de experiência, vínculo efetivo).

Essa fala da CE revela como acontecem os encontros entre a
educação e o sistema penitenciário de Pernambuco, no que diz respeito
à EJA em prisões. Essa articulação do trabalho coletivo no espaço
prisional é destacada em Silva, Calheiros e Araújo (2020), no fragmento
a seguir:
A educação na prisão precisa ser entendida pelo conjunto de
pessoas que atuam neste espaço (administradores da
penitenciária, agentes penitenciários, equipe de saúde e
assistência social) em seu sentido amplo, já que toda atividade,
por mais cotidiana que possa parecer, é uma oportunidade de
(re)construção ou desconstrução de um conhecimento ou mesmo
da identidade dos indivíduos. (SILVA; CALHEIROS;
ARAÚJO, 2020, p. 170).

Essa iniciativa da promoção do diálogo e do planejamento
conjunto, no âmbito das intervenções educacionais, pode promover o
crescimento qualitativo das ações desenvolvidas na educação em
prisões. Percebemos que o diálogo institucional na esfera estadual de
gestão está em evolução, porém ao questionarmos a gestão escolar (GE)
são reveladas outras realidades do cotidiano das escolas nas unidades
prisionais, como destacam GE01 e GE04:
As dificuldades existem no contexto de você querer levar um
trabalho de envolvimento das práticas pedagógicas dentro do
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sistema e tem dificuldade por conta do entendimento e da
importância que muitas vezes é. (GE01, 07 anos de experiência,
vínculo efetivo).
A minha avaliação é que é bem complicado, mas já mudou
muito, eles acham que estamos invadindo o espaço deles, eles
não percebem que estamos ali com o mesmo objetivo, a mesma
finalidade. Eles veem a gente como algo incômodo. (GE04, 16
anos de experiência, vínculo efetivo).

A fala da GE revela a dificuldade existente no desenvolvimento
da educação em prisões, em Pernambuco, por parte dos agentes
penitenciários, mas ressalta uma melhoria nos últimos anos. Essa
mesma opinião da melhoria no relacionamento institucional entre a
escola e a unidade prisional é apresentada nas falas de GE02 e GE03:
Eu avalio bastante positivo, não que não tenha seus problemas
e seus arranchamentos, pelo que percebo e vejo o que é
produzido em Pernambuco se constrói ou se está construindo
uma relação entre a educação na ressocialização, ainda tem
muitas barreiras e há todo um atrito, uma tensão entre a
educação e a segurança porque nós trabalhamos no ambiente
aonde a segurança vem em primeiro lugar, mas nós temos
quebrado barreiras nesse sentido. (GE02, 06 anos de
experiência, vínculo efetivo).
A SERES tem um agente penitenciário que atua como apoio
pedagógico que é específico para escola e isso ajuda um pouco
no cotidiano. No passado já tive problemas, em 2007, a gente
fazia uma pesquisa com os estudantes pra eles dizerem o que
era ruim numa prisão, eles faziam cartazes e os agentes
penitenciários tiravam, eles não tinham o direito de falar. Já
hoje em dia está tudo mais tranquilo. O agente hoje em dia vê a
escola como escola e entendem que aluno tem o direito de falar,
inclusive existem agentes que estão concluindo o curso de
professor. (GE03, 14 anos de experiência, vínculo efetivo).

A gestão escolar revela um pouco da realidade do cotidiano,
explicitando que a relação institucional vem melhorando e destacam a
função do agente penitenciário, em sua atuação como “apoio
pedagógico”, que promove o diálogo respeitoso entre a escola e a
unidade prisional. Mediante essa explanação da GE, realizamos um
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questionamento à GEEP, para compreender como está prevista
normativamente a função do apoio pedagógico, que assim respondeu:
Outra possibilidade que promove ainda mais o nosso trabalho
são justamente os profissionais que atuam como apoio
pedagógico (agentes penitenciários), dando o suporte
necessário na articulação entre a unidade prisional e a escola.
Esse agente vem participando de formações continuadas
conjuntas e isso tem ampliado as possibilidades no
desenvolvimento da educação em prisões. É importante
destacar que para exercer essa função o agente penitenciário
precisa ter uma formação acadêmica, prioritariamente uma
licenciatura, para que ela tenha justamente esse perfil
necessário ao desenvolvimento da educação em prisões. Agora
eu destaco que essa função precisa ser regulamentada
oficialmente, e isso ainda está em discussão com a SERES
porque ainda não conseguimos efetivar essa função de apoio
pedagógico dentro da estrutura administrativa do sistema
penitenciário de Pernambuco. Essa função recebe uma
gratificação, porém só é autorizada pelo diretor da unidade
prisional, por isso essa nossa necessidade em avançar na
regulamentação da função e isso está em diálogo com a SERES,
pois o agente penitenciário é de competência deles, porém numa
função conjunta. (GEEP, 10 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Observamos que a falta de regulamentação da SERES quanto à
função do apoio pedagógico, na instituição de um agente penitenciário
como responsável pela articulação da escola com a unidade prisional,
vem indicando uma falta de simetria pedagógica das escolas dentro das
unidades prisionais. A partir do momento em que a gratificação do
agente penitenciário não está regulamenta, a função do apoio
pedagógico depende da boa vontade da direção da unidade prisional em
autorizá-la ou não. Temos escolas com gestores escolares, professores
e equipe escolar, que vêm sofrendo historicamente com os problemas
de relacionamento institucional, principalmente quanto à função do
agente penitenciário.
A SJDH/SERES necessita compreender essa situação e efetivar
a função do apoio pedagógico, para que possamos avançar na melhoria
das garantias de direitos das pessoas em privação de liberdade, dentre
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eles o direito à educação, bem como no respeito aos profissionais da
educação que atuam dentro das unidades prisionais. Compreendemos
que existe um avanço institucional entre as gestões da educação e do
sistema penitenciário, que necessita adentrar os muros das prisões e
chegar ao chão da escola.
4.5 CATEGORIA 5: LIMITES E POSSIBILIDADES NA
EDUCAÇÃO EM PRISÕES
Apresentamos nessa categoria os limites e as possibilidades para
educação em prisões, evidenciando as opiniões dos sujeitos envolvidos
com a EJA em prisões, buscando revelar caminhos que podem
contribuir na construção de indicadores para as políticas educacionais
no contexto prisional. As subcategorias ampliam esse diálogo,
elencando os avanços e desafios frente à realidade investigada.
Quadro 13 - Resumo das subcategorias e unidades de análise a partir
das entrevistas com relação aos limites e possibilidades da educação
em prisões.
CATEGORIAS
5.5
Limites
e
possibilidades na
educação
em
prisões

SUBCATEGORIAS
5.5.1 Desafios vigentes
na educação em prisões

UNIDADES DE ANÁLISE
P01-Q6, P02-Q6, P03-Q6, P06Q6, P07-Q6, P08-Q6, P09-Q6,
P10-Q6, P11-Q6, P12-Q6,
GE01-Q8, GE02-Q8, GE03Q8, GE04-Q8, GEEP-Q5,
GESP-Q4, DUP01-Q4,
DUP02-Q4, DUP04-Q4.

5.5.2 Interferências do
crime organizado no
cotidiano escolar em
prisões

P03-Q12, P04-Q12, P05-Q12,
P06-Q12, P07-Q12, P08-Q12,
P10-Q12, P11-Q12, GE01Q10, GE03-Q10, GE04-Q10,
DUP01-Q7, DUP02-Q7,
DUP03-Q7, DUP04-Q7

5.5.3 Avanços na EJA
em prisões
Fonte: Dados coletados pelo pesquisador
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GEEP-Q3

4.5.1 Desafios vigentes na educação em prisões
Compreendendo a complexidade do espaço prisional e de todos
os desafios vigentes para o desenvolvimento da educação em prisões no
Brasil, buscamos nessa subcategoria apresentar um pouco desses
desafios a partir da realidade observada em Pernambuco.
O maior desafio apresentado, na ótica dos professores, está
relacionado aos agentes penitenciários que dificultam e atrapalham o
desenvolvimento da EJA em prisões, como relatam os professores P10,
P09 e P08:
Os agentes penitenciários, eles atrapalham, e fazem tudo que for
para interferir de forma negativa. Em 2009 não esbarrava tanto,
mas hoje vejo mais essa questão de esbarrar, como trabalho a
noite falo com propriedade da questão do ensino no turno da
noite ser muito prejudicado nessa situação, a gente não trabalha
tão bem por conta dessas barreiras. Eles atrapalham muito,
limitam a entrada, depende muito de diretor para diretor, ou
chefe de segurança para chefe de segurança, está horrível esse
acesso. (P10, 11 anos de experiência, vínculo efetivo).
A maior dificuldade começa pelo portão da penitenciária, eu
entendo que nós precisamos passar por aquele processo de
revista, não questiono, mas muitas vezes somos humilhados, a
gente começa a ser barrado logo na entrada, a gente vê que nem
todos olham pra gente como pessoas que estamos ali pra fazer
um trabalho sério, muitas vezes somos discriminados, nem todos
os agentes penitenciários nos recebem da forma como deveria
nos receber, somos julgados, criticados e o trabalho torna-se
difícil por causa disso. (P09, 05 anos de experiência, vínculo
contrato).
Um ponto chave que ficaria aí, a visão de alguns agentes, não
seria a visão da direção do presídio nem da direção da escola,
mas alguns agentes penitenciários vê o papel do professor como
um meio de facilitar essa vida do crime, mas é a visão de uma
parcela do sistema. (P08, 06 anos de experiência, vínculo
contrato).

As falas dos professores P10, P09, e P08 revelam mais que
desafios da EJA em prisões, são evidenciadas denúncias em suas falas,
quanto às violações de direitos praticadas pelos agentes penitenciários.
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Com o levantamento desta questão, acreditamos que o nosso livro possa
servir de fundamento crítico à SERES, para que possam combater esse
tipo de comportamento dentro das unidades prisionais. Os profissionais
da educação merecem o devido respeito e valorização, pois estão
comprometidos não só com a escolarização, mas empenhados no
processo de ressocialização e da promoção da cidadania. Essa violação
de direitos nas prisões brasileiras, a partir dos agentes penitenciário, é
discutida também em Rodrigues et al (2020).
A educação em prisões não é um benefício, é um direito. O
assunto é polêmico, mas extremamente necessário de ser discutido
academicamente. Essa falta de apoio e compreensão do trabalho da
educação, relatada, é replicada nas falas do P01, P02 e P03, a seguir:
O que deveria ser feito é a parceria entre a SERES e a escola.
As vezes os agentes penitenciários falam que “tamu” ali junto,
mas na realidade não é. Elas dizem inclusive que quando fazem
o “baculejo”, levam todo o material escolar, a gente não sabe
se é verdade ou se é mentira. (P01, 04 anos de experiência,
vínculo efetivo).
Um dos maiores problemas é a falta de apoio, na realidade pela
parte da SERES que não dá o total apoio que deveria. (P02, 15
anos de experiência, vínculo efetivo).
Nós enquanto professores, lá dentro a gente trabalha em
parceria com a secretaria de educação e a secretaria de
ressocialização, e aí eu percebo que o objetivo não é o mesmo
da secretaria de educação juntamente com a secretaria de
ressocialização. Os funcionários da secretaria de
ressocialização não abraçam tanto quanto a gente, enquanto
educação. (P03, 01 ano de experiência, vínculo efetivo).

Quando os professores citam a SERES, fica evidente que a
crítica é direcionada ao servidor da SERES, e neste caso, estão falando
dos agentes penitenciários. Torna-se necessária uma ampliação dos
espaços de formação continuada conjunta entre a escola e a unidade
prisional, principalmente em ações envolvendo os agentes
penitenciários, buscando promover uma maior conscientização do
trabalho realizado pela escola.
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Outra dimensão dos desafios presentes na EJA em prisões, em
Pernambuco, está relacionada à estrutura física e pedagógica das
escolas situadas em unidades prisionais, o que é evidenciado
inicialmente nas falas P06, 07 e P08:
Eu acredito que primeiramente há uma necessidade de um
reconhecimento maior do valor da educação no sistema
prisional [...] pelo menos falando da realidade do presídio que
trabalho, é que a gente trabalha muito com aquilo que sobra em
termos de recursos, inclusive até de outras escolas, a nossa
escola é recente, ela era uma extensão de outra escola e tornouse uma escola autônoma, depois e ela foi sendo montada com a
mobília de uma escola, equipamento de outra, mas enquanto
escola ela também entra em alguns recursos. (P06, 09 anos de
experiência, vínculo efetivo).
O maior problema é de espaço físico, porque a demanda é muito
grande, há uma procura muito grande de vagas na escola e por
ser uma escola pequena não podemos atender a todos. (P07, 02
anos de experiência, vínculo contrato).
Espaço e tecnologia são fundamentais, de repente você vê uma
escola pequena como a da gente, a gente não tem uma biblioteca
própria, a gente não tem um laboratório de informática para
que a gente possa explorar, mesmo sem acesso a internet, alguns
tipos de conteúdo, no caso de matemática alguns tipos de
planilhas e conteúdo que seja desenvolvido dentro do sistema
tecnológico. (P08, 06 anos de experiência, vínculo contrato).

Os desafios vigentes na EJA em prisões são evidenciados nos
relatos anteriormente descritos, como reflexo da superpopulação
prisional brasileira, ressaltando-se a falta de espaço físico nas unidades
prisionais em relação à oferta educacional disponível nas escolas. As
falas demonstram que, além da falta de espaço físico, a falta de estrutura
pedagógica para o funcionamento normal de uma escola é outro fator
limitante. A “exclusão digital” é revelada como principal limitação
pedagógica na EJA em prisões, por inviabilizar as pesquisas das
atividades propostas pelos professores, pela ausência de ferramentas
tecnológicas necessárias à reinserção do estudante em situação de
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privação de liberdade ao mundo globalizado, como destacam GE01 e
GE03:
Isso é comum em todas as redes de presídios, pelo menos lá tem
a dificuldade da estrutura de apoio pedagógico no sentido de
ampliar a pesquisa virtual, temos problemas ligados a internet,
a gente não tem condições mínimas de computadores. (GE01,
07 anos de experiência, vínculo efetivo).
Falta de material apropriado pra EJA prisional, a gente tem que
adaptar, por exemplo, o aluno não pode fazer uma pesquisa, o
professor tem que trazer a pesquisa e o aluno vai estudar dentro
da pesquisa do professor. Muito trabalho é feito através de
pesquisas na internet e a gente tem dificuldade nesse sentido.
(GE03, 14 anos de experiência, vínculo efetivo).

As falas de GE01 e GE03 sintetizam a falta de estrutura física e
pedagógica, o que contribui para a violação do direito à educação nas
unidades prisionais, sendo que as pessoas em privação de liberdade que
querem exercer este direito, recebem uma estrutura insuficiente do
ponto de vista pedagógico, como também revelam as falas de GE04,
DUP01 e DUP04:
Espaço físico, pois tem muito aluno querendo estudar, mas não
tem oferta. Os professores também reclamam que não tem
acompanhamento, uma pessoa que possa estar auxiliando,
facilitando o trabalho dele. (GE04, 16 anos de experiência,
vínculo efetivo).
A maior dificuldade é espaço, se eu pudesse preferia construir
sala de aula do que cela, sempre pensei assim, hoje eu tenho 4
salas de aula, se pudesse tinha 10, e a gente sempre diz, quando
mais estuda, menos delito está fazendo lá dentro, a consciência
é outra, a gente tem uma média de 260 estudando, se
conseguisse o dobro ou triplo disso aí, seria um impacto muito
grande. Temos 1800 presos. A proporção de quem estuda é
muito pouca em função do espaço, nosso maior desafio hoje é
espaço físico. (DUP01, 19 anos de experiência, vínculo efetivo).
Apesar de ser uma unidade que tem uma área muito grande em
relação aos outros, mas na estrutura predial, ela se torna
imprensada. Se aumentasse a estrutura da escola, a gente
conseguiria ter mais gente frequentando a sala de aula. O
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espaço físico é o maior desafio. (DUP04, 26 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Observamos que as falas da gestão escolar (GE04) e das
direções de unidades prisionais (DUP 01 e DUP04) estão em sintonia
com as críticas apresentadas pelos professores no começo desse tópico.
A oferta educacional em prisões é insuficiente, e as direções de
unidades prisionais reconhecem em suas falas o valor da educação no
processo de ressocialização. Vale ressaltar que a falta de vagas na EJA
em prisões é predominante nas unidades prisionais masculinas. Numa
unidade prisional feminina temos uma realidade diferente, como
destaca o relato da DUP02:
Na minha unidade, tenho pouquíssimos problemas em relação a
isso, eu digo que vivo numa bolha a parte do sistema prisional
inteiro, aqui a gente consegue trabalhar os 3 turnos, a gente tem
vaga o suficiente, tem os professores, eu digo que o desafio
maior é a gente conseguir convencer algumas a ir pra escola e
despertar o interesse delas na escola. (DUP02, 08 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Nossa precaução em evitar generalizações é necessária, pois
percebemos a diversidade presente na educação em prisões, ou seja,
cada unidade tem um contexto singular de problemas e de experiências
exitosas. Para melhor compreender a realidade da educação em prisões
em unidades prisionais femininas no Brasil, vale destacar as pesquisas
em Ireland e Lucena (2013 e 2016), Lucena (2014), Ramos (2019) e
Cerqueira (2019).
O tempo pedagógico também é apresentado com um dos
problemas na EJA em prisões. A rotina da unidade prisional vem
promovendo violações no contexto escolar, como evidenciam as falas
de P11 e P12:
Tem dia que a gente e os alunos estão isolados, temos 30 alunos
na sala, quando vejo tem apenas 15 porque 15 não podem sair
porque tá tendo “baculejo”. Outros estão sendo transferidos, as
vezes a gente tem que estar requisitando o aluno porque a gente
não tem informação, não sabe se tá de castigo ou se saiu, tem
dia que a gente tá na sala de aula e mandam acabar aula porque
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tá tento algum evento lá por dentro, tem várias situações. (P11,
11 anos de experiência, vínculo contrato).
Relacionado à questão dos horários, muitas vezes eles tem que
enfrentar portões serem abertos naquele horário, existe revista
que é normal, mas o horário fica comprometido, reduzindo a
carga horária. (P12, 09 anos de experiência, vínculo contrato).

Essa violação do tempo pedagógico na EJA em prisões requer
uma ampliação do diálogo entre as secretarias de educação e de
ressocialização, na busca de uma solução que assegure à pessoa em
privação de liberdade, bem como aos profissionais da educação, o
respeito necessário ao desenvolvimento de uma educação de qualidade
no ambiente prisional.
Outro aspecto desafiador na EJA em prisões diz respeito à falta
de acompanhamento administrativo e pedagógico nas escolas, como
destacam os gestores escolares:
Primeiro não deve ser visto como o salvador da pátria ou aquele
que tem uma missão, nós somos profissionais e faltam condições
profissionais para exercer realmente a função pedagógica nesse
ambiente tão difícil. (GE02, 06 anos de experiência, vínculo
efetivo).
Passa pelo acompanhamento aos professores, acompanhar
mais de perto as ações docentes, as disciplinas são distribuídas
entre os professores, e eles trabalham a disciplina que não é a
formação dele. Já que autorizam isso deveria ter um
acompanhamento mais próximo. Pra trabalhar com esse tipo de
educação teria que ter um perfil mais direcionado,
principalmente gostar do que faz. Até agora não consegui
arrumar um secretário para escola porque eles alegam que
houveram muitos problemas por ser uma penitenciária de
segurança máxima. Não tenho assistente, não tenho técnico,
administrativo, só eu como gestora mais um adjunto. (GE04, 16
anos de experiência, vínculo efetivo).

A gestão escolar revela a necessidade de uma maior valorização
profissional por parte da secretaria de educação, bem como de
acompanhamento pedagógico que vise corrigir as distorções presentes
na EJA em prisões. A GE defende que a secretaria de educação, ao
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autorizar que um professor atue em uma disciplina que não tem conexão
com a sua formação, deveria dar o suporte pedagógico necessário.
Esse exercício crítico sobre os desafios vigentes na EJA em
prisões, no estado de Pernambuco, também foi objeto de
questionamento feito aos gestores estaduais, tanto da educação como
do sistema penitenciário. Apresentamos inicialmente a opinião da
gestão estadual da educação, responsável pelo desenvolvimento das
políticas educacionais em prisões – GEEP, que sistematiza esses
desafios em cinco tópicos, expostos a seguir:
1) Primeiro ter escolas criadas em todas as unidades prisionais,
entre as 20 mencionadas só existem 15 escolas
credenciadas/independentes, as demais são anexos de escolas
que estão fora da unidade prisional.
2) O segundo maior desafio é aumentar o número de pessoas
com acesso a escolarização formal dentro das unidades
prisionais.
3) O terceiro grande desafio é conseguir atrelar a educação
básica de jovens e adultos e a questão profissional, foi visto que
para quem está em privação de liberdade, é muito importante
ter a educação básica integrada a educação profissional para
despertar um maior interesse de estar na escola. Os
conhecimentos gerais são importantes, mas a educação
profissional para esses sujeitos faz muita diferença.
4) Um outro aspecto é a formação dos professores, já existe uma
formação específica para o trato pedagógico dentro das
escolas. Existem também grandes dificuldades na logística de
encaminhar os estudantes para escola, muitas vezes de um
agente penitenciário, no entendimento sobre em qual horário a
escola deve funcionar, muitas vezes esse horário acaba sendo
reduzido.
5) Por fim, é necessário conter o rodízio de diretores nas
unidades, isso acaba quebrando os vínculos que o diretor
estabelece com a escola porque cada unidade prisional tem uma
perspectiva diferente. É entendido que o rodízio é uma questão
de segurança, mas não deixa de ser um fator desafiador para
conseguir conduzir o trabalho educacional dentro da unidade.
(GEEP, 10 anos de experiência, vínculo efetivo).

Essas cinco dimensões de desafios apresentadas pela GEEP
estão em sintonia com as necessidades apontadas na pesquisa pelos
professores, pela gestão escolar e pelos diretores de unidades prisionais
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de Pernambuco. Nossa busca em ampliar a qualidade da educação em
prisões é ressaltada nas reflexões em José e Leite (2020), que assim
afirmam:
A qualidade diz respeito tanto a oferta, como a permanência
escolar que está imbricada a sua formação cultural e científica,
e ao mesmo tempo, em respeito à especificidade do ambiente
carcerário, oferecendo condições da pessoa privada de liberdade
em ressignificar seu processo de aprender e de lidar com o
conhecimento sistematizado. Nesse sentido, essa educação está
bastante vinculada ao conceito de cultura e aos princípios de
emancipação, cidadania e autonomia, e configura-se como um
mecanismo de promoção, proteção e reparação dos direitos
humanos. (JOSÉ; LEITE, 2020, p. 53).

Observamos que apesar da GEEP evidenciar um avanço no
desenvolvimento da EJA em prisões, a gestão reconhece os desafios
vigentes e faz uma autocrítica das políticas educacionais, apontando a
necessidade de novos avanços qualitativos. É o que preveem também
as pesquisas de Cabral, Onofre e Laffin (2020), que sintetizam os
estudos sobre a EJA em prisões nos últimos anos.
Ao questionarmos, na mesma forma, a gestão estadual do
sistema penitenciário – GESP, responsável pelo desenvolvimento das
políticas de ressocialização no âmbito da educação e qualificação
profissional, foram destacadas nas respostas os seguintes desafios:
Eu acho que aqui no estado de Pernambuco, em primeiro lugar,
antes da gente pensar na ampliação da oferta, é saber qual o
universo que a gente tem, e esse é o meu maior desafio. É fazer
um censo de escolarização. Qual é o meu perfil dentro da
unidade para poder ampliar essa oferta? Porque eu tenho 31
mil pessoas privadas de liberdade, mas eu tenho muitos que já
concluíram o ensino médio, ensino superior... então é esse
levantamento que a gente tá vendo e a partir desse levantamento
de qual o meu perfil de escolarização, aí vem o desafio segundo,
a questão de espaço escolar dentro de uma superpopulação.
Não dá pra tratar dentro do sistema da mesma forma que trata
aqui fora o jovem que está na EJA. (GESP, 06 anos de
experiência, vínculo efetivo).
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A fala da GESP apresenta como sugestão, a criação de um censo
escolar para compreender a realidade educacional das pessoas em
privação de liberdade. Em nossa ótica, esse censo escolar pode
contribuir para o desenvolvimento dos indicadores sobre as políticas
educacionais voltadas às pessoas em privação de liberdade no estado de
Pernambuco. Fica evidente, na fala da GESP, que a superpopulação
prisional prejudica a EJA em prisões, e que esta oferta requer uma
abordagem diferenciada.
Assim, essa subcategoria explicitou os principais desafios na
EJA em prisões no estado de Pernambuco, ressaltando que ainda
existem muitos outros desafios nesse ambiente. Buscamos amplificar as
vozes dos sujeitos envolvidos com a realidade das unidades prisionais
e suas escolas. Sabendo que os desafios e sugestões propostas para
superá-los podem contribuir como fundamento crítico, possibilitando a
ampliação deste debate com a sociedade, a imprensa, a comunidade
científica e as autoridades públicas competentes, pelas garantias de
direitos em nosso país.
4.5.2 Interferências do crime organizado no cotidiano escolar
em prisões
Buscamos compreender como o crime organizado influencia o
cotidiano escolar nas prisões. Assim, nessa subcategoria, revelamos as
vozes dos professores, da gestão escolar e da direção de unidade
prisional, buscando evidenciar as falas dos entrevistados a partir dos
diversos contextos que compõem a realidade prisional em Pernambuco.
Partindo da opinião dos professores, observamos que uma
parcela deles compreende que o crime organizado não influencia no
cotidiano escolar, como apresentam P03 e P08:
Não, na minha unidade prisional eu não percebo, a gente
trabalha com muita tranquilidade, isso é muito distante da nossa
realidade [...]. (P03, 01 ano de experiência, vínculo efetivo).
Não, a gente não tem isso, é tranquilo, eu acho até pela política
de como ingressar esse aluno na escola, depois que eles passam
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pela triagem na hora da matricula, ele já vem com uma
formação de que qualquer coisa que acontecer é do portão da
escola pra fora, do portão da escola pra dentro, eles são alunos
e eles tem que se respeitar. (P08, 06 anos de experiência,
vínculo contrato).

Essa realidade retratada nas falas dos professores P03 e 08
indica que a escola faz uma triagem inicial, buscando informações sobre
o estudante em situação de privação de liberdade no momento da sua
matrícula, o que possibilita compreender um pouco quem é este sujeito.
Outra parcela de professores sugere que os problemas entre as pessoas
presas não adentram os portões da escola, ocorrendo também de
maneira quase inexpressiva no cotidiano da EJA em prisões. É o que
destacam P04, P06 e P07:
Aqui na nossa escola não consigo perceber esses desafetos com
relação ao crime organizado, a gente consegue perceber
quando eles nos procuram porque não querem ficar naquela
sala, porque teve um problema pessoal com aquela pessoa, eles
dizem assim: “eu tenho um inimigo naquela sala”, mas nunca
ninguém me procurou pra relatar nada específico ao crime
organizado não. No máximo a gente escuta alguém contando
vantagem que é de alguma operação especial e de alguma
facção, mas a gente não sabe se é verdade. (P04, 07 anos de
experiência, vínculo efetivo).
No contexto dessa escola que trabalho, eu não percebo, não vejo
esse tipo de problemas, de rivalidade de alunos, de uma
situação. Há uma discriminação com aqueles presos que são
estupradores, mesmo estudando eles são alvos de muitas
críticas e inclusive ameaças, mas me parece que esses
problemas eles resolvem fora da escola. (P06, 09 anos de
experiência, vínculo efetivo).
Os indícios são muito poucos, mas às vezes existe algum
preconceito com um tipo de criminoso, por exemplo. Mas nunca
presenciei nada que tenha se propagado. O comportamento na
escola é completamente diferente do pavilhão. (P07, 02 anos de
experiência, vínculo contrato).

As falas dos professores revelam que a tipificação penal
promove um quadro de conflitos dentro da prisão, entretanto esses
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problemas inexistem no contexto da escola, sendo notável o respeito
das pessoas presas pelos profissionais da educação.
Uma terceira linha de respostas já revela que existem
interferências do crime organizado no contexto escolar, caracterizando
os “chaveiros”, pessoas em cumprimento de pena que ficam
responsáveis pelas chaves dos pavilhões. Essa relação encontra
fundamentos nos estudos de Barros e Nascimento (2017), que tecem
uma reflexão sobre as corrupções e os costumes da realidade prisional,
destacando as relações políticas associadas ao coronelismo e
clientelismo, como reflexos ainda vigentes de todo um processo
histórico:
Os autores da história, da sociologia, da ciência política, do
direito e da educação do Brasil e da América Latina, necessitam
compor o arcabouço teórico de nossos estudos sobre a prisão,
sem que desprezemos referenciais essenciais tradicionais, mas é
necessário que se compreenda que o nosso contexto histórico
produziu relações de poder em que o “jeitinho”, a privatização
dos espaços públicos pelas oligarquias que se mantém no poder
até os dias de hoje reproduz uma cultura política de exclusão e
violência na sociedade, que por sua vez também se configura na
prisão, criando comandos e poderes paralelos ao Estado,
extremamente difíceis de serem combatidos pelas linguagens
criadas no cotidiano carcerário. Compreendendo a prisão como
um espaço distante ainda da experiência do Estado de direito, ela
se apresenta como lugar de domínio do medo, da violência e da
lei do mais forte, gerando profunda rejeição social da opinião
pública. (BARROS, NASCIMENTO, 2017, p. 50).

Quem autoriza a circulação nos pavilhões da unidade prisional
e até mesmo o acesso à escola é uma pessoa que está presa e não um
agente penitenciário. Essas interferências são retratadas nas falas de
P05, P10 e P11:
Eu acredito que todas as questões relacionadas ao crime, as
facções, contribuem de uma forma muito negativa, eles vêm nos
dizer de forma muito direta, isso atrapalha, a gente trabalha
com alunos diariamente e a gente passa a “conhecê-los”,
percebemos quando tem algo que os afligem. O crime
organizado é uma erva daninha, mas dentro da escola ele é algo
que contribui de forma muito direta para o desânimo do aluno
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em frequentar a escola, e a gente vê que isso é um dos motivos
maiores deles deixarem de ir pra escola. (P05, 08 anos de
experiência, vínculo contrato).
Isso realmente acontece, a gente tem o tráfico, o chaveiro que
de certa forma influencia sim, com os alunos e o profissional,
até porque a gente tem uma diversidade criminosa e temos que
ter muito cuidado e se você não agradar eles vão sim lhe
ameaçar, e comprometer o seu trabalho. Às vezes acontece de
aquele aluno não veio mais... foi o chaveiro que proibiu, aí você
vai conversar com o superior e não, o chaveiro que decidiu.
(P10, 11 anos de experiência, vínculo efetivo).
As vezes a gente ta dando aula e quando o chaveiro ou o agente
penitenciário chama, a gente tem que abrir a porta e o aluno
tem que sair. (P11, 11 anos de experiência, vínculo

contrato).

Essa crítica dos professores P10 e P11 revela a incapacidade do
estado em garantir o direito à educação, a partir do momento em que
uma pessoa presa, o chaveiro, é quem tem a autonomia de liberar ou
não o acesso à escola. Essa atuação do “chaveiro” foi denunciada desde
2015 pela Human Rights Watch, em relatório29 que revela a crise do
sistema penitenciário de Pernambuco. Entretanto, até agora nada foi
feito para corrigir as violações de direitos denunciadas. A mesma
violação, associada à figura do “chaveiro” é reafirmada na fala da
gestão escolar, como expressa GE04: “Eu não sinto influência do aluno,
mas a noite eu observei uma certa influência por parte de alguns alunos
em relação a outros. O chaveiro não deixa alguns alunos frequentar a
aula” (GE04).
Noutra perspectiva de respostas, apresentamos as opiniões da
direção de unidade prisional, que compreende não haver interferências
do crime organizado no ambiente escolar:
Por ser uma unidade de segurança máxima, agente
principalmente do setor de segurança, vem constantemente
fazendo um mapeamento de todo os tipos de facção, mas essa
questão da escola não tem uma influência direta não, o pessoal
29

Disponível em https://www.hrw.org/pt/report/2015/10/19/281914
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que querem ter acesso a escola não sente nenhuma barreira pra
que eles venham a estudar. (DUP03, 18 anos de experiência,
vínculo efetivo).
Não posso falar pela capital, falo pela unidade que estou como
diretor, e apesar da gente ter um número relativamente pequeno
de pessoas que são identificadas como componentes de grupos
de facções, a convivência daqui é normal, na escola não se faz
diferença, alguns deles, os próprios companheiros sabem da
participação deles, tem pessoas do PCC e do Comando
Vermelho que são colaboradores da escola, além da educação
e do trato com o outro, estão buscando o retorno pra sociedade
de uma forma mais rápida porque estão remindo a pena, eu não
vejo a educação ser afetada, porque a educação representa uma
benfeitoria pra eles. (DUP04, 26 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Na opinião de DUP03 e DUP04 o crime organizado não exerce
influências no cotidiano da escola, entretanto, não mencionam, em suas
falas, a figura do chaveiro e nem os critérios de acesso das pessoas
presas para ingresso na EJA em prisões.
Quanto ao perfil da unidade prisional feminina, observamos nas
falas da gestão escolar e da direção da unidade prisional, a seguinte
realidade:
Minha preocupação foi saber o tipo de público que estaria
recebendo na minha escola, então a equipe gestora durante a
matrícula faz um perfil de conversa, não tem questionário
padronizado, são perguntas apenas para o entendimento do
perfil dessas alunas, a gente tenta ver qual o tipo de
envolvimento que essas meninas vão ter umas com as outras no
seu convívio, a gente faz um trabalho pra colocar grupos a
grupos dentro de uma faixa, seja ela etária, seja ela do perfil do
código do artigo que ela foi sentenciada, para que não haja
alguns conflitos dentro da instituição. A participação de
atividades de motins, homicídio, não existe lá desde a época que
eu entrei em 2014, consideramos todas dentro de um patamar
de nível de perfil de tranquilidade. (GE01, 07 anos de
experiência, vínculo efetivo).
Não percebo nenhuma influência aqui na unidade. Por ser uma
unidade feminina, não vejo interferências na rotina e nem na
escola. (DUP02, 08 anos de experiência, vínculo efetivo).
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A unidade prisional feminina apresenta um comportamento
diferenciado do público masculino em Pernambuco, de forma positiva,
o que pode estar associado ao baixo número de mulheres presas, que
propicia às unidades prisionais femininas um melhor desenvolvimento
das políticas educacionais na realidade investigada.
Trazemos, a seguir, relatos da gestão escolar e da direção de
unidade prisional que apresentam a escola como lugar respeitado pelas
pessoas em privação de liberdade, sem influências negativas
relacionadas ao tráfico e crime organizado:
Não temos esse tipo de problema na sala, não sei dizer se isso
acontece porque tem muito professor humanizado, quando tem
qualquer problema o preso comunica, não temos muitos
problemas de comando de tráfico, é mais questão familiar e
pessoal, problemas de fora. (GE03, 14 anos de experiência,
vínculo efetivo).
Dentro da escola a mensagem é que todo mundo é igual, todo
mundo precisa e se faz necessário, se quiser ter problema, tenha
fora, quando bota a farda todo mundo é igual, e normalmente o
pessoal de facção criminosa não procura escola, a vida deles é
no mundo do crime, eles não têm vontade de progredir com
coisa boa dentro da unidade não. Nem pela remição eles
querem. (DUP01, 19 anos de experiência, vínculo efetivo).

Apesar do caos vivenciado pelo sistema penitenciário em
Pernambuco, tendo a superpopulação como causa primária,
percebemos que a escola se apresenta como espaço blindado e
respeitado pelas pessoas presas. Na nossa visão, o crime organizado não
promove interferências na rotina escolar. Entretanto, percebemos que a
figura do “chaveiro” interfere diretamente no acesso das pessoas presas
à escola. Não podemos aqui afirmar que esses “chaveiros” são do crime
organizado, pois isso requer um maior aprofundamento, em pesquisas
que busquem compreender o perfil da função do chaveiro e sua
tipificação criminal em Pernambuco.
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4.5.3 Avanços na EJA em prisões
Após apresentar nas subcategorias anteriores (5.5.1 e 5.5.2) os
limites vigentes da EJA em prisões, no estado de Pernambuco,
buscamos agora compreender os avanços nas políticas educacionais em
prisões, questionando a gestão estadual da educação - GEEP acerca da
sua opinião sobre esses avanços. Obtivemos, assim, as seguintes
respostas:
Quanto às possibilidades, primeiro, eu entendo que um grande
avanço é a garantia do arcabouço normativo de garantias de
direitos, em especial, do direito à educação em prisões. Nós
ampliamos ao longo dos anos a nossa oferta educacional e
tivemos a EJA como modalidade da educação brasileira que faz
o atendimento da educação em prisões. Então eu acho que isso
foi um grande fator potencializador para oferta em prisões.
(GEEP, 10 anos de experiência, vínculo efetivo).

A primeira perspectiva apresentada na fala da GEEP, corrobora
com a construção teórica desenvolvida no capítulo 2 deste livro, quando
compreendemos que a implementação da educação em prisões parte de
uma conquista jurídica e normativa internacional e nacional, que busca
efetivar o direito à educação como condição primária da dignidade da
vida humana.
Uma segunda perspectiva de avanços apresentada pela GEEP
revela que a parceria firmada entre as secretarias de educação (SEE) e
de ressocialização (SERES), vem promovendo uma melhor
compreensão dos desafios na EJA em prisões:
O segundo fator é que em Pernambuco, ao longo de quase 10
anos nós estamos trabalhando conjuntamente com a SERES,
algo que não vemos na atualidade nacional entre MEC e
DEPEN. Isso é um fator determinante para o desenvolvimento
das políticas educacionais voltadas às pessoas presas. As ações,
normatizações,
formações,
projetos,
dentre
outros
procedimentos são realizados em conjunto, em especial com a
Gerência de Educação e Qualificação Profissional - GEQP,
pois existe uma sistemática de reuniões para discutir essas e
outras dimensões de ações desenvolvidas no cotidiano prisional,
envolvendo tanto os gestores das secretarias, como os gestores
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escolares e diretores de unidades prisionais ou seu respectivo
representante, que na maioria das vezes é um agente
penitenciário chamado de apoio pedagógico. (GEEP, 10 anos
de experiência, vínculo efetivo).

Essa parceria destacada entre a GEEP e a SERES também foi
realçada pela coordenação estadual de educação em prisões (CE),
entretanto, observamos diversas críticas dos professores e gestores
escolares, como apontado anteriormente, requerendo um maior
acompanhamento às necessidades da escola e das pessoas presas.
Um terceiro e último avanço apresentado na fala da GEEP está
relacionado à criação de um setor específico para educação em prisões
de Pernambuco:
Um terceiro aspecto é a secretaria de educação ter enxergado
essa demanda e ter a EJA como modalidade, e criado um setor
específico para monitorar essas ações da educação em prisões.
Nós temos uma Coordenação Estadual da Educação em Prisões
que é responsável pela formação continuada dos professores, de
produção de material específico, de acompanhamento das
gestões escolares no aspecto administrativo e pedagógico,
dentre outras demandas diárias que uma escola regular tem.
Nós temos escolas regulares funcionando dentro das prisões
aqui em Pernambuco. (GEEP, 10 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Compreendemos que uma coordenação de educação em prisões
deve ser vista como avanço para EJA em prisões, mas a estrutura atual
dessa coordenação apresenta sobrecarga de atribuições frente ao grande
desafio que apresentamos neste livro. As falas dos professores, dos
gestores escolares, das direções de unidades prisionais, e até mesmo da
gestão estadual da educação, reconhecem a necessidade de um avanço
qualitativo da EJA em prisões, para o que é necessária uma
reestruturação da Coordenação Estadual de Educação em Prisões. A
partir dos desafios observados neste livro, fundamentados pelas vozes
dos sujeitos entrevistados e do referencial teórico adotado, reafirmamos
a necessidade de investimento do Governo de Pernambuco e do
Governo Federal, na educação em prisões, para que possamos
efetivamente transformar as prisões em espaços educativos promotores
- 198 -

da reinserção social. Caso contrário, o estado brasileiro passa a ser o
maior negligenciador e violador de direitos, ao perpetuar um modelo
ultrapassado, falido e corrupto, ainda vigente no sistema penitenciário
brasileiro.
4.6 CATEGORIA 6: EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL
E SUPERIOR EM PRISÕES
A última categoria de análise busca evidenciar as
especificidades da Educação em prisões nas modalidades da educação
básica, educação profissional e tecnológica, e educação superior,
apontando os desafios e avanços na evolução da escolarização em
prisões de Pernambuco.
Quadro 14 - Resumo das subcategorias e unidades de análise a partir
das entrevistas com relação à educação básica, profissional e superior
em prisões.
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

5.6 Educação básica,
profissional e superior
em prisões

5.6.1 Monitoramento
administrativo e pedagógico
da educação em prisões

UNIDADES DE
ANÁLISE
GEEP-Q6, CE-Q4

5.6.2 Plano Estadual de
Educação em Prisões de
Pernambuco

GEEP-Q7

5.6.3 Evolução da
escolarização em prisões

GE01-Q7, CE-Q4,
GEEP-Q7, GESP-Q8

Fonte: Dados coletados pelo pesquisador.

4.6.1 Monitoramento administrativo e pedagógico da EJA em
prisões
Apresentamos neste tópico como funciona o monitoramento
administrativo e pedagógico da Coordenação Estadual de Educação em
Prisões (CE), em Pernambuco. Assim, buscamos compreender essa
organização a partir da entrevista com a CE e com a gestão estadual de
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educação – GEEP. Iniciamos com a fala da CE, que assim contextualiza
as visitas de monitoramento:
De 2017 pra cá, nós resolvemos alinhar duas ações no mesmo
momento, a de monitoramento e a de acompanhamento do
Trabalho de Conclusão do Fundamental - TCF, porque tem
unidades bem distantes, como exemplo, unidade em Petrolina,
em Salgueiro, em Arcoverde, então resolvemos otimizar essa ida
até a escola na unidade prisional pra fazer os dois momentos, o
acompanhamento do TCF, ver como é que está caminhando o
trabalho de pesquisa das turmas que estavam saindo da
modalidade do ensino fundamental e indo para o médio, e
fazendo também esse acompanhamento da situação da escola,
então a gente costuma fazer duas visitas no primeiro semestre e
uma no segundo semestre, são de 4 em 4 meses. (CE, 15 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Segundo o relato da CE, o monitoramento é realizado em todas
as unidades prisionais que ofertam a Educação de Jovens e Adultos em
Pernambuco. Algo que nos chamou atenção foi esse acompanhamento
do Trabalho de Conclusão do Fundamental – TCF, que assim nos foi
apresentado pela CE:
O TCF é organizado em todas as escolas da rede, mas só em
2017 que ele começou a ser vivenciado na educação de jovens e
adultos e para a nossa surpresa, já que é um trabalho de
pesquisa e tem todas as limitações dentro do espaço de privação
de liberdade, de acesso à internet, de disponibilização de
material, foi um dos melhores trabalhos das escolas de
educação de jovens e adultos, foram das 20 escolas de unidade
prisional. Então a partir do mês de março os alunos são
provocados a pensar os temas que eles gostariam de fazer uma
investigação, é escolha do estudante o tema, e quando eles
definem o tema que eles gostariam de estudar, de fazer uma
pesquisa, eles também determinam qual dos professores eles
escolhem pra ser o orientador da turma, então o tema do
trabalho necessariamente não deve estar ligado a formação do
professor, eu posso ser professor de matemática, mas estar
fazendo algum trabalho na área de direitos humanos, na área
de geografia, porque é a identificação do estudante naquele
professor, e aí eles passam um plano de voo que eles
determinam o percurso dessa pesquisa e essa pesquisa culmina
com uma apresentação dos resultados. (CE, 15 anos de
experiência, vínculo efetivo).
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Ainda buscando ampliar a compreensão sobre o TCF na EJA em
prisões, questionamos se era uma intervenção pedagógica coletiva ou
individual, e assim a CE nos respondeu:
Por grupos dentro da turma a gente tem uma rotatividade muito
grande, muitas vezes um grupo que começa não é o grupo que
termina e entram outros, então a gente em 2019, os professores
pra amenizar esses impactos das saídas, eles resolveram definir
um tema por turma concluinte, independente dos que saíssem ou
que chegassem aquele tema se mantinha e a caminhada
determinada lá atrás no plano de voo não tinha uma quebra, ela
tinha uma continuidade. (CE, 15 anos de experiência, vínculo
efetivo).

Na nossa visão, o TCF apresenta-se como uma valiosa
ferramenta pedagógica na EJA, pelo incentivo à pesquisa na transição
do ensino fundamental para o ensino médio, tendo a investigação como
estratégia principal para desenvolver a pesquisa dos estudantes. Apesar
da CE relatar que as melhores produções da EJA, em toda rede de
ensino, foram desenvolvidas pela EJA em prisões, essa afirmação nos
soou perturbadora.
Observamos neste capítulo que os professores e gestores
revelaram que os estudantes não dispõem de ferramentas que
possibilitem realizar pesquisas e que as maiorias das pesquisas são
feitas pelos próprios professores. Os professores e gestores ainda
destacaram a impossibilidade do acesso a laboratórios de informática,
acesso à internet, e em algumas escolas a inexistência de bibliotecas.
Essas questões deixamos como reflexão, apresentando algumas
contradições quanto à compreensão apresentada pela CE sobre o TCF,
para instigar o debate sobre a qualificação dos espaços pedagógicos nas
escolas em prisões.
Ao questionarmos a gestão estadual da educação em prisões –
GEEP sobre os dados da oferta escolar e os critérios observados no
monitoramento administrativo e pedagógico, obtivemos as seguintes
respostas:
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O monitoramento de dados não batem. Do ponto de vista da
secretaria de educação a monitoração é feita pelo SIEPE
(sistema de informações da educação de Pernambuco), o SIEPE
hoje é a fonte para financiamento de tudo, e os dados do SIEPE
são automaticamente migrados para o censo escolar, ele é quem
vai garantir recursos para material didático, recursos para
merenda, repasse do FUNDEB. Esse monitoramento
inicialmente é feito a partir do SIEPE, para ver o número de
matriculados, se as escolas estão fazendo registro das aulas,
acompanhamento de aprovados e transferências, esse desafio
ainda não foi vencido. Por desencontro de informações não tem
como encaminhar o sujeito para ser transferido e inserido em
outra escola. Quando ele recebe liberdade torna-se ainda pior
por não conseguir fazer a orientação para ser encaminhado
para uma escola fora da unidade prisional e de continuidade ao
estudo, esse é o maior desafio que ainda não conseguimos
vencer. (GEEP, 10 anos de experiência, vínculo efetivo).

Em Pernambuco, toda rede de ensino é monitorada pelo SIEPE
(sistema de informações da educação de Pernambuco), inclusive os (as)
estudantes da EJA em prisões. Nesse sentido, um ponto falho revelado
pela GEEP, é que não existe um sistema integrado da secretaria de
educação (SIEPE) com o sistema da SERES (SIAP – sistema integrado
de administração prisional). A rotatividade prisional prejudica o
monitoramento das informações sobre o desenvolvimento dos
estudantes da EJA em prisões, pela falta de um sistema operacional que
possa inserir o progresso educacional no período do cumprimento da
pena.
Ao investigarmos o sistema integrado de administração
prisional – SIAP, observamos que o mesmo teve início em março de
2014 em Pernambuco, sendo essa experiência de implementação
agraciada pelo Prêmio Innovare30, um dos maiores prêmios relativos ao
aprimoramento da justiça no Brasil. O trabalho que concorreu ao
referido prêmio apresentou a seguinte estruturação do SIAP:

30

Trabalho deferido no Prêmio Innovare 2014 na categoria premiação especial.
Disponível em https://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/novo-sistema-degestao-prisional-20140529180142858788
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O Sistema Integrado de Administração Prisional (SIAP) é um
sistema de gestão prisional que gerencia os recursos de
informação das diversas áreas técnicas de atuação do Sistema
Prisional de Pernambuco. Com o novo sistema é possível
identificar biometricamente os reeducandos, através da digital e
da íris, oferecendo maior precisão na identificação destes [...]. A
implantação se dará em etapas. 1ª ETAPA: •
Identificação/movimentação carcerária (dados biográficos e
biométricos) • Controle de acessos nas unidades prisionais
(reeducandos, visitantes e funcionários) • Controle Jurídicopenal (processos jurídicos, acompanhamento de pena) •
Controle Psicossocial (cadastro de visitantes, administração de
pareceres) 2ª ETAPA• Educação (matrículas, frequência em sala
de aula, etc.) • Trabalho (expediente, remição de Trânsito
(integração de dados); Secretaria de Planejamento
(monitoramento do programa); Agência Estadual de Tecnologia
da Informação (gerenciamento recursos tecnológicos).
(OLIVEIRA NETO, 2014, p.1).

Observamos que a segunda etapa do SIAP prevê o
monitoramento educacional da pessoa em privação de liberdade em
Pernambuco. Entretanto, de 2014 até o presente momento, nem o SIAP
da SERES e nem o SIEPE da SEE estão trabalhando conjuntamente,
em sistemas integrados.
Para compreender melhor essa relação, questionamos a gestão
escolar como funciona o monitoramento educacional até o presente
momento e a GE03 informou: “nós da escola é que passamos as
informações solicitadas pela direção da unidade prisional. Todo final de
mês enviamos uma planilha, e é assim que funciona em todas as escolas
em prisões”. Em nossa ótica, essa falta de integração nas informações
educacionais das pessoas em privação de liberdade propicia uma
descontinuidade da sua vida escolar, motivada pela realidade da rotina
prisional, como observamos principalmente nas falas dos professores,
da gestão escolar e da gestão estadual. Um(a) estudante da EJA em
prisões que recebe a autorização de progressão do regime de pena ou
uma transferência de unidade prisional, por diversos motivos, pode não
conseguir ser monitorada em tempo real, pela falta de um sistema
operacional que já existe e não funciona de maneira integrada, como é
o exemplo do SIAP.
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Uma segunda perspectiva de monitoramento destacada pela
GEEP são as visitas presenciais, realizadas pela CE nas escolas situadas
nas unidades prisionais, assim contextualizadas:
Monitoramento de sistema, depois tem o monitoramento em
lócus, existe um cronograma que a coordenação realiza ao
longo do ano e isso varia muito de ano a ano, e varia também
dependendo das ações que precise monitorar. Então possa ser
que seja necessário realizar 2 ou 3 visitas ao ano em cada
unidade. Porém, pode haver um aumento se houver uma
situação específica ou uma dificuldade de qualquer natureza.
(GEEP, 10 anos de experiência, vínculo efetivo).

Esse monitoramento presencial da CE, apresentado pela GEEP,
necessita ser ampliado, de acordo com as falas dos professores e
gestores escolares ao longo deste capítulo. Daí a necessidade da
reestruturação da equipe da CE, para dar conta da complexa missão da
EJA em prisões. A GEEP revela também que esse monitoramento é
realizado nas formações continuadas:
Uma outra forma de monitorar é através das formações que
também é um espaço de monitoramento, tanto com a equipe
gestora (onde está presente a GRE), o apoio educacional da
unidade prisional, e o gestor da escola. A partir dali é definido
algumas ações. A formação de professores também é um espaço
de monitoramento, é importante monitorar a prática
pedagógica do professor a partir da formação. (GEEP, 10 anos
de experiência, vínculo efetivo).

Consideramos que é preciso ampliar esses espaços de diálogo
nas formações continuadas, principalmente com os professores, tendo
em vista que foi apresentada nas falas dos mesmos a necessidade de um
maior acompanhamento pedagógico na EJA em prisões, bem como de
implementação de formações que atendam às necessidades de
aprendizagem das pessoas privadas de liberdade. Quanto a essa questão,
Leme (2018) destaca:
Propor programas educativos em prisões requer o conhecimento
da especificidade e das características próprias desse contexto.
Requer o reconhecimento das pessoas, homens e mulheres que
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estão, temporariamente, em situação de privação de liberdade.
Requer a crença de que o humano não nasce pronto, e por isso,
possa mudar independente das condições em que são obrigados a
viver. (LEME, 2018, p. 233).

Precisamos fazer dos estudantes, professores e gestores
escolares, os verdadeiros protagonistas das ações que podem qualificar
a EJA em prisões, pois são estes sujeitos que vivenciam a realidade
cotidiana da educação em prisões. Buscamos, com nosso livro, mediar
essa relação entre a teoria e a prática, entre o referencial teórico da área
e a prática pedagógica da EJA em prisões, saindo do discurso normativo
para avançar no desenvolvimento de uma educação em prisões de
qualidade.
4.6.2 Plano estadual de educação em prisões de Pernambuco
Para compreender o planejamento das políticas da EJA em
prisões no Brasil, e em Pernambuco, é preciso situar, no contexto do
nosso livro, o Plano Estratégico da Educação no âmbito do sistema
prisional, instituído através do decreto presidencial nº 7.626 de 24 de
novembro de 2011, que foi apresentado no item 2.2 deste livro. Mediante
esta contextualização normativa inicial, temos como compromisso o
desenvolvimento dos Planos Estaduais de Educação em Prisões – PEEPs,
elaborados com o objetivo de “obter apoio financeiro, com recursos do
Plano de Ações Articuladas e/ou do Fundo Penitenciário Nacional para
ampliação e qualificação da oferta de educação nos estabelecimentos
penais” (PERNAMBUCO, 2012, p.2).
Assim, apresentamos o Plano Estadual de Educação em Prisões
de Pernambuco, buscando evidenciar as especificidades pactuadas em
suas metas, bem como trazer a opinião da gestão estadual de educação
– GEEP, desde o primeiro PEEP em 2012 até o presente momento.
O primeiro Plano Estadual de Educação em Prisões de
Pernambuco foi publicado em novembro de 2012 com vigência até
2014. O segundo PEEP foi publicado em julho de 2015 com vigência
até 2016. O PEEP de Pernambuco foi fruto do desenvolvimento da
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parceria entre as secretarias de educação e a extinta secretaria de
desenvolvimento social e direitos humanos, que iniciaram esse
processo de construção em 2010. A elaboração do PEEP foi realizada a
partir da condução do Ministério da Educação, com recursos do FNDE
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), previstos no PAR
(Plano de Ações Articuladas).
Nessa subcategoria buscamos compreender as metas previstas no
plano de ação do PEEP em Pernambuco, nas versões de 2012 e 2015, bem
como a realidade atual deste plano, no período de 2017 a 2020.
Em 2012 o PEEP (2012/2013/2014) apresentou em seu plano de
ações 06 (seis) metas, assim dispostas: Meta I - ampliação da matrícula
de educação formal; Meta II – ampliação de oferta de educação não
formal; Meta III – ampliação de oferta de qualificação profissional;
Meta IV – ampliação do número de inscritos nos exames de
certificação; Meta V – ampliação do número de bibliotecas e de espaços
de leitura; Meta VI – melhoria na qualidade da oferta de educação.
No PEEP (2015/2016) ocorreram mudanças nas metas, sendo
reorganizadas em apenas cinco, assim estruturadas: Meta I - ampliação
da matrícula de educação formal em 15% até 2016; Meta II – ampliação
de oferta de educação não formal em 20% dos estabelecimentos penais
até 2016; Meta III – ampliação de oferta de educação profissional em
20% até 2016, podendo ser integrada a educação básica; Meta IV –
oferta do ensino superior e a distância garantidas as condições previstas
no artigo 12, parágrafo 2º da resolução nº 2, de maio de 2010; Meta V
– garantir a formação para 100% dos profissionais que atuam na
educação escolar nos estabelecimentos penais.
Iniciamos as reflexões deste tópico pelo primeiro PEEP, de
2012. Na meta I, que pactua a ampliação da matrícula de educação
formal na EJA em prisões, o PEEP assim projetou:
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Figura 05 - Projeção do PEEP 2012 para as matrículas na EJA,
em 2013 e 2014

Fonte: Plano Estadual de Educação em Prisões de Pernambuco, 2012.

Essa projeção da meta I pactua um crescimento da EJA em
prisões em 15% para o ano de 2013 e mais 15% em 2014. Os dados da
oferta do ensino superior dependem da aprovação em vestibulares ou
ENEM, bem como da pessoa estar no regime semiaberto. Nesse sentido,
analisamos os dados da educação básica para compreender se a meta
foi atingida no PEEP em 2013 e 2014.
Observamos também que na Meta I do PEPP 2015 e 2016, que
pactua a ampliação da matrícula de educação formal na EJA em prisões,
foram mantidos os mesmos 15% de crescimento a cada ano. Assim,
elaboramos uma tabela sobre a meta pactuada e meta realizada,
tomando como referência o primeiro PEEP em 2012 e a projeção de
15% a cada ano, até o último ano de vigência do segundo PEEP, em
2016.
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Figura 06 - Relação entre a meta pactuada e a meta
realizada do PEEP, de 2012 a 2016
Nível de Ensino
2012
2013
2014
2015
Alfabetização (previsto)
978
1.125
1.294
Alfabetização (realizado)
850
648
1.571
1.821
Ensino Fundamental
6.215
7.148
8.220
(previsto)
Ensino Fundamental
5.405
5.999
3.259
3.238
(realizado)
Ensino Médio(previsto)
585
673
774
Ensino Médio (realizado)
509
688
781
1.010
Percentual da oferta – Brasil 8,64% 10,23% 11,96% 10,32%
Percentual da oferta –
14%
12,5%
21%
19%
Pernambuco
Fonte: INFOPEN– DEPEN. Tabela organizada pelo autor desta pesquisa.

2016
1.488
609
9.453
4.066
890
1.723
12,4%
15%

A figura 06 apresenta os resultados da meta I do PEEP de
Pernambuco no período de 2012 a 2016. É importante observar que
Pernambuco, quantitativamente, está com uma oferta sempre superior à
média nacional. Vale ressaltar que o percentual apresentado pelos
relatórios Infopen – DEPEN levam em consideração as atividades de
ensino (educação formal), além de outras atividades educacionais não
formais e de qualificação profissional, porém, nosso foco será a oferta
realizada pela secretaria de educação nos níveis da alfabetização, ensino
fundamental e médio.
Ao analisar as metas previstas e realizadas na alfabetização de
pessoas em privação de liberdade em Pernambuco, no período de 2012
a 2016, observamos um aproveitamento de 96% da média entre os
valores previstos e realizados, sendo, portanto, um resultado muito
positivo, revelador de grande eficiência na realização daquilo que foi
previsto. No mesmo período, o ensino fundamental da EJA em prisões
obteve um aproveitamento de 60,3% entre a média prevista e realizada.
No ensino médio obteve um crescimento de 149%, ou seja, foi o único
nível de ensino que ultrapassou o percentual de crescimento do PEEP,
no período de 2012 a 2016, um resultado amplamente satisfatório.
Esse crescimento normativo e de financiamento da educação em
prisões no Brasil, principalmente no período de 2008 a 2016, com o
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desenvolvimento das políticas sociais que asseguram a prevalência dos
direitos humanos, começa a ser fragilizada a partir da saída da
presidente Dilma Rousseff, pelo processo de impeachment. Em 31 de
agosto de 2016, o então vice-presidente Michel Temer assume o cargo
de presidente da república, e desde então, o diálogo permanente
construído entre MEC e DEPEN começa a perder força, pela falta de
atenção política dada a essa pauta. Nesse sentido, desde 2017 o PEEP
de Pernambuco não é atualizado e nem recebe os recursos oriundos do
PAR/FNDE do MEC, para essa finalidade.
Ao questionar a gestão estadual de educação, responsável pela
EJA em prisões (GEEP), sobre essa fragilização da educação em
prisões, de 2017 até o presente momento, assim nos foi respondido:
No governo Temer começa a descontinuidade do avanço à
Educação, e prejudicou muito a EJA, ficamos até sem
coordenador nacional. A partir de 2019 a coisa piorou com o
governo Bolsonaro. A educação em prisões nem tem espaço no
MEC. A atualização do Plano em 2019 está sendo toda
conduzida pelo DEPEN, o MEC até agora não se pronunciou, o
MEC já vinha omisso desde o impeachment e piorou no governo
Bolsonaro, não conseguimos nem acessar a pessoa que
responde pela EJA no MEC, se é que existe alguém respondendo
pela EJA lá. E isso compromete a Ed. em prisões. E esta era
uma ação que deveria ser conduzida de forma articulada e
integrada pelos dois ministérios, e sempre houve recurso
disponibilizado pelo MEC via PAR para isso. Agora não tem
nem MEC, nem PAR. Triste realidade. Ainda precisamos
avançar muito. Tem muita coisa por fazer. (GEEP, 10 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Esse retrocesso por parte do Governo Federal em relação à
educação em prisões, no período de 2017 a 2020, principalmente pela
omissão do MEC em promover esse diálogo com o DEPEN e com os
estados, revela um quadro alarmante no Brasil.
Em contrapartida, mesmo com a descontinuidade dos repasses
federais no âmbito da educação em prisões para o desenvolvimento do
PEEP de Pernambuco, a secretaria de educação continuou com a oferta
regular da EJA em prisões, tomando como referência os dados de 2016.
Assim, mesmo sem a atualização do PEEP de Pernambuco de 2017 a
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2020, elaboramos uma tabela seguindo a mesma média de 15% de
crescimento da oferta da educação em prisões, relatada pelo PEEP de
2015/2016:
Figura 07 - Crescimento estimado da EJA em prisões,
entre 2016 e 2020
Nível de Ensino
2016
2017
2018
2019
Alfabetização (previsto)
1.488
1.711
1.968
2.263
Alfabetização (realizado)
609
714
1.276
1.372
Ensino Fundamental
9.453
10.870
12.501
14.376
(previsto)
Ensino Fundamental
4.066
4.423
4.789
4.480
(realizado)
Ensino Médio (previsto)
890
1.023
1.177
1.353
Ensino Médio (realizado)
1.723
922
1.367
1.153
Percentual da oferta – Brasil 12,04% 13,47% 13,51%
16,53%
Percentual da oferta –
15,09% 20,63% 28,48%
33,74%
Pernambuco
Fonte: INFOPEN– DEPEN. Tabela organizada pelo autor desta pesquisa.

Mesmo sem a atualização do PEEP de 2017 a 2020 e sem o
financiamento do MEC para o desenvolvimento do plano, buscamos
então compreender como a meta I sobre a ampliação da matrícula de
educação formal na EJA em prisões de Pernambuco vem acontecendo.
Na figura 7, no período de 2016 a 2019, investigamos os mesmos níveis
de oferta escolar em prisões, buscando compreender a média prevista e
a média realizada tomando por base o último ano do PEEP, em 2016.
Na alfabetização, a educação em prisões, em Pernambuco, no
período de 2016 a 2019 atingiu apenas 51% da média prevista. No
ensino Fundamental a EJA em prisões atingiu 37,5% da média prevista
para o mesmo período. No mesmo período de 2016 a 2019, o ensino
médio atingiu 116,3%, ou seja, o único nível de ensino acima da meta
prevista.
Outra dimensão de análise observada no período de 2016 a 2019
foi que Pernambuco manteve a média do estado acima da média
nacional, com destaque para os últimos 03 anos (2017, 2018 e 2019).
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Apesar de não atingir as metas previstas na alfabetização e no ensino
fundamental, conforme figura 7, simulando o período de 2016 a 2019,
Pernambuco cresceu no ranking nacional, como destaca a nota técnica
nº 14, publicada em 19 de maio de 2020, da Coordenação de educação,
cultura e esporte - COECE do DEPEN/MJ, apresentando a evolução
dos índices de pessoas presas envolvidas com atividades educacionais.
Figura 08 - Evolução do índice de presos envolvidos
com atividades educacionais

Fonte: Nota Técnica n.º 14/2020/COECE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ

Na Figura 08, Pernambuco é apresentada com a terceira maior
oferta educacional em prisões do Brasil, “quantitativamente”, apesar da
falta da atualização de metas no período de 2017 a 2019. Esses dados
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quantitativos apresentados nessa subcategoria revelam apenas números
e ranking, mas nossa prioridade foi abordar os dados qualitativos nas
vozes dos entrevistados ao longo deste livro, buscando apresentar os
avanços e desafios vigentes da EJA em prisões de Pernambuco.
Ao questionar a gestão estadual da educação sobre as metas do
PEEP de Pernambuco, e qual avaliação foi feita no período de 2012 a
2016, a GEEP assim nos respondeu:
Uma coisa que precisa se reconhecer é necessário ser mais
objetivos nesse plano, inclusive isso é uma orientação do
DEPEN, algo que não foi na realidade pedido e que depois
sofreu uma auditoria da controladoria geral da união, uma das
recomendações que a controladoria fez para os estados, é que
eles deveriam ter criado indicadores (não dá pra monitorar um
plano sem ter indicadores) então foi percebido que existia essa
fragilidade no nosso plano estadual, mas depois foi feito uma
análise. Com isso, entendemos que não foi dada uma orientação
nesse aspecto, em 2012 e 2015. O MEC e o DEPEN na própria
estrutura do plano não havia um campo que solicitasse
indicadores, e quando a controladoria veio auditar os estados
em 2019, eles foram em cima dos indicadores, para saber se de
fato os estados conseguiram avançar e desenvolver os planos
estratégicos de educações em prisões. (GEEP, 10 anos de
experiência, vínculo efetivo).

Essa fala da GEEP traduz a preocupação qualitativa com a
educação em prisões de Pernambuco. Nosso livro evidencia resultados
principalmente qualitativos a partir da opinião dos sujeitos
entrevistados, e estes podem contribuir como referencial de análise para
o próximo PEEP.
O PEEP de 2012 a 2014 apresentava como Meta VI a
perspectiva de “melhoria na qualidade da oferta de educação”, porém
essa meta foi suprimida no PEEP 2015/2016. Entendemos que essa
preocupação com a qualidade da educação em prisões deve ser
priorizada em detrimento dos aspectos quantitativos. Essa falta de
orientação do MEC e DEPEN, em orientar planos estaduais que estejam
em sintonia com a realidade da educação em prisões é revelada na fala
da gestão escolar (GE01), que tece a seguinte crítica:
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A gente precisa ter uma definição muito mais séria do plano
estadual e nesse plano definam de verdade a estrutura do
planejamento ligado a educação e que essa estrutura
acompanhe não só na edificação, mas também numa carreira de
magistério especificamente para o lado do sistema prisional,
porque essa questão de você ter professores contratados, as
vezes a cessão de professores de um órgão pro outro, isso dentro
do sistema para o privado de liberdade, isso atrasa muito, eu
acho que dentro das políticas educacionais deveria pensar
primeiro em ter uma carreira de magistério para acabar com
essa questão de contrato temporário ou cessão de professor que
vem de outro órgão só pra ficar temporariamente ali, porque
nem você cria um elo com a instituição e nem a instituição cria
vínculo com esses alunos. Existe ainda a descontinuidade desse
quadro da educação e com isso provoca muita precarização em
relação ao trabalho versus atividades educacionais. (GE01, 07
anos de experiência, vínculo efetivo).

Ao questionarmos a gestão estadual de educação (GEEP) sobre
as metas do PEEP e a necessidade de atualização do PEEP de
Pernambuco, foi revelado que o DEPEN está em diálogo com as
secretarias estaduais de educação e do sistema penitenciário, visando
sanar esta lacuna desde 2017.
Essa questão foi colocada para o DEPEN, ficando de
reestruturar o plano fazendo com que esse plano fique mais
objetivo e organizado nesse aspecto... o que de fato a equipe
quer desenvolver, metas exequíveis que estão ao alcance do
estado e das secretarias que atuam em educação em prisões
[...]. Hoje já tem experiência suficiente para poder construir um
plano democrático, já que não podemos fazer os seminários sem
recursos, não existe mais o recurso do PAR, o MEC
disponibilizava e o DEPEN não vai disponibilizar recurso para
isso, mas temos que atualizar o plano e buscar realizar um plano
mais exequível do ponto de vista de metas e estratégias e com
indicadores monitoráveis, essa é expectativa do plano. (GEEP,
10 anos de experiência, vínculo efetivo).

Apesar da negligência do MEC na atualidade, observamos que
o DEPEN vem protagonizando esse novo momento da educação em
prisões no Brasil, e estabelecendo elos de produtividade para
atualização dos PEEPs. É necessário que o MEC esteja comprometido
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com os pactos firmados e não ocorram retrocessos na educação em
prisões.
Para melhor compreender a realidade dos PEEPs, no Brasil,
pesquisa realizada por Pereira (2018) analisou 14 (quatorze) Planos
Estaduais de Educação em Prisões, apresentando os seguintes
resultados:
Os resultados, em linhas gerais, demonstraram que a concepção
pedagógica e psicológica presentes nos Planos está
fundamentada em Freire e Vygotsky, embora não corporificada
nas metas e ações planejadas, na organização curricular, na
alfabetização, na profissionalização e no atendimento à
diversidade. A EJA, no sistema prisional, é um direito, mas
esbarra na ausência de escolas e salas adequadas, de acervo
bibliográfico e de bibliotecas, de pessoal e de professores
qualificados, de financiamento, de projetos culturais e artísticos
e de leitura para a remição da pena. (PEREIRA, 2018, p. 235).

Apesar de Pereira (2018) não ter inserido o estado de
Pernambuco no seu estudo, observamos paradoxos pedagógicos na
elaboração e implementação dos PEEPs investigados, além de revelar
a precariedade da estrutura administrativa e pedagógica da EJA em
prisões. Em Pernambuco, temos muitos desafios vigentes, conforme
destacamos ao longo do livro, mas observamos avanços significativos
na EJA em prisões. Consideramos que o intercâmbio de informações,
pesquisas e experiências na EJA em prisões pode contribuir no avanço
qualitativo da educação em prisões, promovendo um olhar para além
dos números e relatórios estatísticos. Para isso, é preciso que o estado
brasileiro efetive as garantias de direitos pactuadas, dentre elas a do
direito à educação, nos contextos de restrição e privação de liberdade.
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4.6.3 Evolução da escolarização em prisões
Concluímos a última subcategoria de análise dialogando sobre
a evolução da escolarização em prisões de Pernambuco. Apresentamos,
ao longo do livro, um recorte da educação básica, através da EJA, e
nesta, o contexto da EJA em prisões. É importante ressaltar que a
secretaria de educação de Pernambuco realiza a oferta regular da EJA
em prisões. Assim, nessa subcategoria, buscamos ir além da oferta da
EJA, buscando evidenciar avanços e desafios vigentes na educação em
prisões a partir das experiências da educação profissional e tecnológica,
bem como da educação superior. Essa realidade é analisada partindo
das contribuições dos relatos das gestões estaduais da educação e do
sistema penitenciário, além da gestão escolar.
Para compreender a evolução da escolarização em prisões,
apresentamos a fala da gestão escolar (GE01) sobre a necessidade de
um olhar ampliado sobre a educação em prisões, destacando a realidade
de uma unidade prisional feminina:
As ações deveriam ser pensadas não só no contexto das políticas
educacionais, não pensar apenas na educação fundamental ou
ensino médio, as meninas terminam ali o ensino médio e ficam
paradas aguardando o cumprimento de sua pena. Eu acho que
o que tem que ser feito era melhorar essa discussão de políticas
educacionais para o início de já se pensar e colocar em prática,
que em alguns presídios já existem, é a educação a nível
superior, isso aí é um investimento que deveria ser pensado a
muito tempo. Muitas reeducandas fazem o sacrifício de serem
reprovadas para continuar estudando, seja ela para uma
questão de aprendizado ou pela questão de remição. Em 2019 a
gente correu muito com a SERES mostrando esse lado da
importância do nível superior EAD, e viemos conseguir agora
no mês de março de 2020 a liberação para a implantação do
sistema EAD na nossa penitenciária, então a gente já tem alunas
que já concluíram o ensino médio e já fizeram a prova no ENEM
e conseguiram uma nota satisfatória para ingressar nos cursos
a distância. Hoje estamos com 3 cursos, logística, engenharia
de produção e secretariado. (GE01, 07 anos de experiência,
vínculo efetivo).
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Na fala da GE01 observamos a articulação da gestão escolar
junto à SERES, relatando uma importante conquista na evolução da
escolarização, no âmbito da educação superior em prisões. Ressaltamos
que, devido à pandemia do COVID-19, as ações citadas na fala da GE01
estão suspensas. Ao questionar a gestão estadual da educação em
prisões (GEEP) sobre as parcerias na educação superior em prisões,
observamos que “a oferta do ensino superior ainda não avançou, ainda
não conseguimos avançar nessa meta por não ser uma demanda da
secretaria de educação” (GEEP).
Apesar da educação superior não ser uma demanda sob
responsabilidade da secretaria de educação de Pernambuco,
responsável pela educação básica, ela está presente no PEEP
(2015/2016), na meta IV, que tratada oferta no ensino superior,
pactuando a realização de parcerias com instituições públicas e
privadas. Nessa mesma meta IV está prevista a divulgação e garantia da
inscrição e realização dos exames de acesso ao ensino superior às
pessoas privados da liberdade.
Na fala da gestão estadual do sistema penitenciário (GESP),
observamos o compromisso da SERES com essas parcerias, no âmbito
da educação profissional e da educação superior:
Quando assumi a gestão, já observava que os presos vão pro
meio aberto e eles saíam sem praticamente nada nessa área
profissionalizante e superior dentro do sistema. A nossa meta
enquanto proposta, independente da secretaria de educação,
porque ela tem o limite dela que é a questão da EJA e pode
vincular profissionalizante ou não, mas o restante tinha que
articular. Na questão da educação profissional começamos o
PROEJA em Igarassu em 2019, via parceria com o IFPE. E para
além da profissionalização, temos também a oferta do ensino
superior. Observamos muita gente fazendo o ENEM, que antes
concluía, hoje não conclui (só é porta de entrada para o ensino
superior). No regime fechado o juiz não libera para o preso
estudar fora, do semi-aberto já temos algumas liberações.
Conseguimos firmar uma parceria com uma universidade
particular, a UNOPAR, além disso, o próprio IFPE também está
nas tratativas finais conosco para oferta do ensino superior nas
unidades prisionais. (GESP, 06 anos de experiência, vínculo
efetivo).
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Esse panorama de parcerias na educação profissional e superior,
articuladas através da SERES, evidenciam a busca da evolução no
processo da escolarização em prisões. Em Pernambuco, a oferta da
educação superior em prisões foi celebrada em novembro de 2019, a
partir do convênio de cooperação técnica entre a SERES e a
Universidade UNOPAR, no Ensino à distância, com vigência de 48
meses. A parceria contempla inicialmente a oferta da educação superior
em 02 (duas) unidades prisionais localizadas nas cidades de Igarassu
(PIG) e Limoeiro (PDEPG).
São estes os cursos com formação em 02 (dois) anos
(tecnólogos): Empreendedorismo, Gestão Ambiental, Gestão Comercial,
Gestão Financeira, Recursos Humanos, Logística, Marketing, Marketing
Digital, Processos Gerenciais. O curso com formação em 04 (quatro)
anos é o bacharelado em Teologia. Assim, a pessoa em privação de
liberdade, ao obter a aprovação em vestibular ou no ENEM, com esses
cursos está apta ao ingresso na educação superior.
No âmbito da oferta na educação superior em prisões, a parceria
foi realizada com uma instituição privada de ensino. No nosso
entendimento, essas parcerias são importantes, mas não asseguram a
continuidade da oferta. Ao término da vigência do convênio a oferta do
ensino superior pode vir a ser cancelada.
As universidades públicas brasileiras necessitam, portanto,
ampliar o olhar para este público. Nesse sentido, Oliveira (2017)
apresenta valiosa contribuição, ao focar a responsabilidade da
universidade pública na implementação da educação em prisões, como
parte da política pública de educação, ressaltando:
A educação superior, pautada no ensino, pesquisa e extensão não
tem ofertado, de modo sistemático ensino ou extensão ao
público em situação de privação de liberdade, se não ações
isoladas ou casos pontuais de pleito por parte dos presos. A
responsabilidade da universidade, portanto, coloca-se como
urgente discussão - reflexa-ação, nesse contexto, tanto as
instituições públicas, quanto privadas, destacando-se, no
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entanto, o papel social e o compromisso público das instituições
públicas. (OLIVEIRA, 2017, p. 197).

Essa reflexão em Oliveira (2017) nos instiga à ampliação dos
questionamentos direcionados às universidades públicas brasileiras.
Parece contraditório ter um exponencial crescimento da produção
científica sobre a educação em prisões no Brasil, principalmente na
última década, desenvolvidas em sua maioria pelas universidades
públicas, e não observar as universidades públicas trabalhando no
sentido de expandir os projetos de extensão universitária e
principalmente, no oferecimento do ensino superior nos espaços de
privação de liberdade.
Nosso livro busca instigar esse debate frente à inexpressiva
oferta da educação superior em prisões, no Brasil e em Pernambuco.
No âmbito da educação profissional e tecnológica em prisões,
existe a parceria firmada entre as secretarias de educação (SEE) e
ressocialização (SERES), junto ao Instituto Federal de Educação –
IFPE com o PROEJA (programa nacional de integração da educação
profissional com a educação básica na modalidade de educação de
jovens e adultos). Mas o PROEJA apresenta a necessidade de
articulação com as demais políticas públicas, conforme estabelecido em
seu projeto inicial:
Um projeto como esse, requerido para o desenvolvimento
nacional, precisa, em nível estratégico e tático, de uma política
pública de educação profissional e tecnológica articulada com as
demais políticas. A educação profissional e tecnológica
comprometida com a formação de um sujeito com autonomia
intelectual, ética, política e humana exige assumir uma política
de educação e qualificação profissional não para adaptar o
trabalhador e prepará-lo de forma passiva e subordinada ao
processo de acumulação da economia capitalista, mas voltada
para a perspectiva da vivência de um processo crítico,
emancipador e fertilizador de outro mundo possível. (BRASIL,
2007, p. 32).

Em Pernambuco, o PROEJA desenvolvido pelo IFPE oferta os
cursos de logística e almoxarifado. Essa oferta do PROEJA em prisões
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está sendo desenvolvida como projeto piloto na unidade prisional da
cidade de Igarassu (PIG). Essa perspectiva da educação profissional na
EJA é reforçada pela gestão estadual da educação (GEEP), ao
apresentar um novo modelo desenvolvido pela secretaria de educação:
Avançamos no aumento da oferta do atendimento na
qualificação profissional com maior oferta de cursos, parcerias
viabilizadas com instituto federal na integração básica da
modalidade EJA com a educação profissional, no PROEJA.
Existe um programa EJATEC, programa que foi desenvolvido
em 2019 para os estudantes da EJA, que por enquanto não
atende estudante em privação de liberdade, mas a perspectiva é
que a partir de 2021, já esteja em unidade prisional. (GEEP, 10
anos de experiência, vínculo efetivo).

Essa nova proposta da educação profissional na EJA (EJATEC)
pode contribuir efetivamente com as lacunas entre a educação e o
mundo do trabalho. Em Julião (2012) é revelada a necessidade de
compreender a educação e o trabalho para além da reinserção social,
entendendo estas ações como processo de socialização e
desenvolvimento humano. Partindo dessa compreensão, Silva (2017)
evidencia e necessidade do desenvolvimento de habilidades que são
necessárias para a constituição dos elos de (re)conexão social:
O indivíduo apenado ao término do cumprimento da pena retorna à
sociedade já com deficiências para o exercício de uma profissão, pois
com os avanços tecnológicos, exige-se a busca constante por
formação e pelo desenvolvimento de habilidades, com as quais os
apenados não tiveram acesso durante o cumprimento de pena, e estão
em desvantagem em relação aos demais trabalhadores. Sendo assim,
passam a formar uma classe desempregada e empobrecida, que
engrossa os alarmantes índices de desemprego registrados no Brasil.
(SILVA, 2017, p. 74).

A relação da educação com o mundo do trabalho necessita estar
em conexão com as habilidades necessárias do mundo globalizado, e
neste sentido, a educação básica, a educação profissional e tecnológica e
a educação superior têm muito a contribuir com as pessoas em privação
de liberdade. Nessa direção, Pérez Gomes (2015) reflete sobre a
educação na era digital, revelando os novos desafios educacionais,
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destacando que “a fronteira entre o escolar e o não escolar já não é
definida pelos limites do espaço e do tempo da escola” (PÉREZ GOMES,
2015, p. 28). É preciso compreender a necessidade da ressignificação dos
modelos pedagógicos, levando em consideração as influências da cultura
digital.
Nessa perspectiva da educação na era digital, temos
experiências exitosas, por exemplo, na utilização do eLearning em
espaços de privação de liberdade, como demonstrado em Monteiro,
Moreira e Leite (2016), sobre projetos desenvolvidos em Portugal, aqui
já referenciados. Essa intervenção pedagógica busca promover a
inclusão digital como possibilidade para justiça social na educação de
adultos, servindo de estímulo ao aprimoramento das políticas
educacionais em prisões.
Em Portugal, as pesquisas que empregam o eLearning na
educação em prisões estão sendo desenvolvidas em parceria com
universidades. O Projeto EPRIS desenvolvido pelo Instituto Piaget e o
projeto EDUCONLINE@PRIS através da Universidade Aberta de
Portugal. Destacamos também a plataforma Elis desenvolvida na
Áustria e na Alemanha desde 2004; a plataforma IFI (internet for
inmates) desenvolvida na Noruega (HAMMERSCHICK, 2010); a
plataforma Virtual Campus desenvolvida no Reino Unido (TURLEY;
WEBSTER, 2010).
As experiências citadas podem contribuir na ampliação de
pesquisas nessa mesma área no Brasil, visando ampliar as
possibilidades da evolução e qualificação da educação em prisões. Em
Monteiro, Moreira e Leite (2016), destacamos ainda outros projetos
financiados para o desenvolvimento da educação em prisões na Europa:
Quanto aos projetos com financiamento comunitário de duração
limitada, que ocorreram em parcerias de vários países, destacamse: o Partnership in Prison Education Learning in Networked
Environments (PIPELINE) (Noruega, República Checa,
Dinamarca, Alemanha, Roménia, Eslóvenia, Suécia, Reino
Unido) e o Learning Infrastructure for Correctional Services —
European Transfer (LICOS) (Alemanha, Noruega, Áustria,
Espanha, Holanda e Hungria). O projeto PIPELINE (2005-2007),
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de acordo com a European Prison Education Association (EPEA,
s/d), teve como objetivo a melhoria da educação prisional na
Europa, através do recurso às TIC por reclusos/ as e
formadores/as. O projeto LICOS (2008-2010) objetivou construir
um framework para a implementação de sistemas de eLearning na
educação em contexto prisional (LICOS, 2010). Em geral, as
experiências partilhadas pelos responsáveis pelos projetos
referidos, dão conta da preocupação com as questões pedagógicas,
bem como com as questões tecnológicas, que incluem as medidas
de segurança a serem tomadas. (MONTEIRO; MOREIRA;
LEITE, 2016, p. 86).

Buscamos
evidenciar,
nessa
subcategoria,
algumas
possibilidades para evolução da escolarização em prisões. Em
Pernambuco, observamos parcerias pontuais que estão iniciando na
área da educação profissional e tecnológica e na educação superior.
Precisamos ampliar esse debate, e trazer essas demandas para o Plano
Estadual de Educação em Prisões, que está em fase de reestruturação
em todo Brasil. O estado brasileiro necessita assumir compromissos
efetivos, pactuar metas, mas principalmente implementá-las no
contexto prisional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final deste livro, compreendemos que esse estudo foi
construído por muitas mãos: as minhas e de cada sujeito envolvido na
pesquisa e produção de dados, sem eles, mesmo com a experiência na
educação de pessoas em situação de privação de liberdade, seria
impossível construir esse percurso. Neste processo, os educadores são
os verdadeiros protagonistas na construção de uma educação que
reconheça antes a pessoa humana na pessoa aprisionada. Duas reflexões
nos trazem aqui: a educação como “o direito de ser mais”, que a visão
Freireana nos apresentou, levando à humanização do sujeito, do
reconhecimento do seu direito de perseguir sonhos e construir
possibilidades de superação mesmo em ambientes de desigualdade.
Mas também, a educação como estratégia de contribuir com valores
democráticos, com a formação de pessoas que se sentem responsáveis
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pelo mundo e pelos outros, enfrentando a indiferença, o abandono,
alimentando-se de valores éticos na promoção de direitos e da
cidadania.
A construção histórica jurídico-normativa das garantias de
direitos humanos, em especial no século XXI, amplia os espaços de
diálogo e a afirmação de direitos na sociedade contemporânea, dentre
estes, o direito à educação. O Brasil, um país signatário da prevalência
dos direitos humanos, situa o direito à educação como marco instituinte
na Constituição Federal de 1988, bem como a LDBEN 9.394, de 1996,
como marco regulatório das políticas educacionais.
Nosso enfoque buscou dialogar sobre as políticas educacionais
voltadas às pessoas em situação de restrição e privação de liberdade,
priorizando a investigação sobre a oferta escolar da modalidade
“Educação de Jovens e Adultos” – EJA (ensino fundamental e médio),
no contexto das prisões no estado de Pernambuco. Apresentamos
também um olhar ampliado acerca das políticas educacionais em
prisões, em Pernambuco, destacando a oferta da alfabetização escolar,
da educação profissional e tecnológica, bem como da educação
superior.
O contexto ao qual nos dedicamos nos últimos 15 anos, com
ações educacionais, esportivas e culturais, nos levou a compreender o
espaço das prisões como ambiente marcado pelo medo, violência,
mortes, corrupção sistêmica, e toda uma cadeia de relações opressoras.
Nossas intervenções educacionais, esportivas e culturais no
contexto prisional de Pernambuco, desde as experiências como
estudante voluntário (2004 a 2008), como músico (2006 a 2015), gestor
de esportes (2009 a 2011), coordenador da educação em prisões (2013
a 2014), professor da EJA em prisões (2014 a 2016) e pesquisador (de
2012 até o presente momento), além de ter um Pai que passou pelo
sistema penitenciário de Pernambuco por cometer um homicídio, todas
essas experiências nos levaram a compreender que cada unidade
prisional apresenta problemas específicos, mas que a grande maioria
deles está associada à superpopulação prisional.
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Evidentemente, é impossível apresentar um quadro,
mesmo geral, da educação na prisão no mundo, porque,
simplesmente as prisões são diferentes em cada cidade,
em cada país, em cada continente, nas democracias, nos
regimes autoritários ou ainda nos países em que a
autoridade do Estado praticamente não existe mais. (DE
MAYER, 2013, p. 34).

Assim, ao tratar da educação em prisões, no Brasil e em
Pernambuco, tivemos a cautela com generalizações, pois cada unidade
prisional e seus respectivos espaços educacionais têm peculiaridades
diferenciadas.
No Brasil, observamos que nos últimos 20 anos a população
carcerária cresceu 321% (INFOPEN – DEPEN, 2019). Já a população
absoluta brasileira cresceu 24% no mesmo período (IBGE, 2019). O
último relatório de informações penitenciárias, atualizado em dezembro
de 2019, apresenta um total de 748.009 mil pessoas em situação de
restrição e privação de liberdade, destas, apenas 16% estão inseridas em
atividades educacionais. Em Pernambuco, o número de presos totaliza
33.641 pessoas, com 33,74% delas inseridas em atividades
educacionais (INFOPEN – DEPEN, 2019). Pernambuco apresenta mais
que o dobro da média nacional na oferta educacional em prisões,
obtendo atualmente a terceira maior oferta educacional, a partir de
dados quantitativos.
Partindo dessa constatação inicial, buscamos ir além de
informações quantitativas, buscando a subjetividade das respostas
relativas ao contexto da educação em prisões, e assim evidenciando
algumas questões problematizadoras que nortearam este livro: em que
medida as políticas de educação em prisões asseguram o cumprimento
do direito à educação das pessoas em privação de liberdade? Quais as
contribuições das políticas de educação em prisões para a promoção da
cidadania e a ressocialização das pessoas presas? Quais as conquistas e
desafios das políticas educacionais em prisões de Pernambuco?
Para responder esses questionamentos, delineamos como
objetivo deste livro compreender como as políticas públicas de
educação em prisões, no estado de Pernambuco, estão sendo
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implementadas. Partimos da tese de que as políticas de educação em
prisões podem contribuir para ampliar as possibilidades no
desenvolvimento da promoção para a cidadania das pessoas em situação
de privação de liberdade.
Consideramos que nosso livro apresenta alguns contributos ao
debate da educação em prisões, que podem ser sistematizados em 03
(três) frentes ou dimensões:
a) Ao discutir os principais instrumentos jurídico-normativos do
direito à educação no âmbito internacional e nacional, e nestes, do
direito à educação em prisões, observamos que apesar do estado
brasileiro adotar a prevalência dos direitos humanos, somos uma nação
que ainda viola o direito à educação das pessoas presas, em sua grande
maioria.
b) Ao identificar as interfaces entre as políticas educacionais e
penitenciárias, observamos uma construção conjunta em nível federal,
entre a educação e justiça, numa parceria iniciada nos anos de 2009 e
2010. Em 2009, com a resolução nº 03/2009 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, que dispõe
sobre as Diretrizes Nacionais para a Oferta de Educação nos
estabelecimentos penais.
Em 2010, com a resolução CNE/CEB nº 2, que dispõe sobre as
Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Essa
parceria ganha ainda mais força com o decreto nº 7.626/2011 que
institui o Plano Estratégico da Educação no âmbito do sistema prisional.
No período de 2010 a 2016 temos o ápice da parceria conjunta entre
MEC e DEPEN, proporcionando a ampliação do debate sobre a
educação em prisões nos Planos Estaduais de Educação em Prisões PEEP, bem como uma maior produtividade científica sobre a temática.
Mas essa parceria conjunta sofre uma descontinuidade no final de 2016,
com a gestão do então presidente Michel Temer, e continua
enfraquecida na gestão do atual presidente Jair Bolsonaro.
No estado de Pernambuco, desde 2017 até o presente momento,
o PEEP está em processo de atualização, enquanto o diálogo com os
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estados vem acontecendo sob gestão do DEPEN. Detectamos, porém,
uma absoluta negligência do MEC, de 2017 até o momento atual, em
relação à pauta da educação em prisões.
c) Ao analisar o contexto da EJA em prisões no Estado de
Pernambuco, buscando compreender as conquistas e desafios vigentes,
numa ótica predominantemente qualitativa, realizamos uma intensa
pesquisa de campo com os sujeitos envolvidos, em que pudemos
constatar o surgimento de reflexões que revelaram contradições entre a
opinião da gestão estadual da educação e do sistema penitenciário, em
confronto com a opinião da gestão escolar e dos professores, ora
indicando obstáculos e desafios emergenciais, ora apontando avanços
significativos na educação em prisões.
Evidenciamos, no decorrer da pesquisa, algumas concepções
teóricas que contribuem para análise da educação em prisões.
Inicialmente, a teoria crítica de Theodor Adorno e Max Horkheimer,
que entende a educação para a emancipação como o princípio
fundamental da não dominação, promovendo reflexões filosóficosociais sobre a importância da educação como processo de conquista da
autonomia (HORKHEIMER E ADORNO, 2003). Esses fundamentos
também encontram espaço na teoria política de Hannah Arendt, em sua
crítica ao modelo capitalista, como promotor da “coisificação do ser
humano”, discutindo as crises da educação a partir dos modelos
hegemônicos, que promovem relações de opressão, coerção e
desumanização na sociedade (ARENDT, 2001). Em Arendt (2007)
ampliamos também nossa visão sobre a igualdade social, como
princípio fundamental do acesso aos direitos, naquilo que a autora
conceitua como “o direito a ter direitos”.
Consolidamos nossa fundamentação teórica também a partir das
contribuições da Pedagogia Social Crítica, tendo Paulo Freire como
principal matriz de referência para repensar o modelo vigente da
educação brasileira que reproduz o perfil excludente da sociedade,
propondo em seu lugar uma educação que sirva como portal para a
emancipação, inclusão, libertação. (FREIRE, 1984).
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Essa perspectiva ganha força na América Latina através de
Abraham Magendzo, que defende o diálogo da Pedagogia Social Crítica
com a Educação em Direitos Humanos, ao compreender que essa
relação de empoderamento da educação, como portal da dignidade
humana, só consegue ser desenvolvido em um ambiente educacional
adequado (MAGENDZO, 2006). Isso nos remete aos ambientes em que
se processa a educação das pessoas em situação de privação da
liberdade, que também devem se adequar aos princípios de uma
educação libertadora, fundamentada nos direitos humanos. São esses
aspectos que necessitam ser instigados no debate sobre a educação em
prisões, para além dos relatórios quantitativos sobre a oferta
educacional no sistema penitenciário.
Em Onofre, Fernandes e Godinho (2019), encontramos a defesa
da EJA em prisões como espaço permanente de luta da educação
popular, aplicando conceito fundamentado também em Paulo Freire,
numa proposta que pode ser caracterizada pela articulação entre as
práticas educativas, por uma organização curricular flexível, pelo
trabalho interdisciplinar como proposta metodológica, pela valorização
do trabalho docente.
Optamos metodologicamente, na pesquisa, em evidenciar as
vozes dos professores(as), gestores(as) escolares; diretores(as) de
unidades prisionais, coletando os dados em 04 (quatro) diferentes perfis
de unidades prisionais (unidade prisional masculina de regime fechado
e segurança máxima, unidade prisional feminina de regime fechado e
semiaberto de segurança máxima, unidade prisional masculina de
regime fechado e segurança média, e unidade prisional masculina de
regime semiaberto e segurança média).
Evidenciamos também a perspectiva da gestão, através dos
relatos dos profissionais responsáveis pela implementação de políticas
relacionadas à educação em prisões e ao sistema penitenciário de
Pernambuco, com a participação da coordenação estadual da educação
em prisões (secretaria de educação e esportes – SEE), da gestão estadual
da educação em prisões (secretaria de educação e esportes – SEE) e da
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gestão estadual do sistema penitenciário (secretaria de justiça e direitos
humanos – SJDH / secretaria executiva de ressocialização – SERES).
Para a análise e tratamento dos dados, buscamos em Bardin
(1977) o modelo de categorização utilizado, sistematizando
subcategorias que foram elaboradas a partir das falas dos entrevistados,
e que se configuraram em unidades de análise. Essa opção
metodológica proporcionou um importante caminho para discussão dos
resultados deste livro, que foram agrupados em 06 (seis) categorias.
Na categoria 1 analisamos o contexto da educação em prisões de
Pernambuco e as suas especificidades, revelando que os professores que
atuam na EJA em prisões não optam em trabalhar nesse espaço por
vontade própria. Os professores relatam que o início de sua atuação como
docente na EJA em prisões proporcionou medo e insegurança, pelo fato
de não serem preparados para atuar nesse contexto.
Os professores afirmam também que as faculdades e
universidades não preparam o professor para atuar em prisões, que a
secretaria de Educação não dispõe de formação inicial e nem de
material pedagógico para o professor que está ingressando na educação
em prisões.
Quanto aos motivos que levam a pessoa em privação de
liberdade à escola, os professores revelam que a remição de pena pelo
estudo é o motivo principal da procura. Porém, destacam que ao passar
do tempo, pelo convívio escolar, alguns estudantes despertam para
novas possibilidades de vida. Sugerimos que o MEC e DEPEN
desenvolvam indicadores qualitativos de avaliação na educação em
prisões, bem como em outras áreas do sistema penitenciário brasileiro,
para que possamos melhor avaliar essa situação.
No que diz respeito ao direito à educação e às políticas de
educação em prisões, das 20 unidades prisionais do estado de
Pernambuco que ofertam a educação formal na EJA em prisões, 15 são
escolas credenciadas (escolas próprias) e as demais são anexos
escolares de uma escola matriz localizada fora da unidade prisional. As
escolas credenciadas propiciam uma maior oferta escolar, bem como
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um espaço mais adequado para os professores, estudantes e a equipe de
gestão escolar.
Na categoria 2 discutimos as contribuições da educação em
prisões de Pernambuco a partir da opinião dos professores e gestores
escolares da EJA em prisões, observando contributos para o resgate da
cidadania e para a construção dos elos de reinserção social dos
estudantes. Verificamos, entretanto, uma minimização dos resultados
no contexto prisional, pelas frequentes violações de direitos, causadas
principalmente pelo caos da superpopulação prisional e pela falta de
compreensão do papel da educação, observada na maioria dos agentes
penitenciários.
Na ótica das direções de unidades prisionais e da gestão estadual
do sistema penitenciário, observamos o reconhecimento da educação
como uma intervenção que potencializa a melhoria do comportamento
no período da pena, bem como na autoestima das pessoas presas. Para as
direções de unidades prisionais, a educação é vista como oportunidade
de socialização, pois muitas pessoas presas nunca vivenciaram a rotina
escolar com a dedicação e atenção necessárias. Assim, as reflexões sobre
a ressocialização e reintegração tomam outra dimensão, ao serem
constatados os primeiros elos de cidadania, por exemplo, na concessão
de alguns direitos à educação, ao trabalho, ao esporte, à cultura, mesmo
com todas as limitações, dentro da prisão. Quanto mais o estado brasileiro
assegurar os direitos humanos dentro das unidades prisionais, serão
ampliadas as possibilidades de redução dos quadros de exclusão social.
Esse é um trabalho coletivo, não podendo ser responsabilidade exclusiva
da educação.
Na categoria 3 buscamos compreender os fundamentos que
alicerçam as práticas pedagógicas na EJA em prisões de Pernambuco.
Para isto, escutamos as vozes dos professores e da gestão escolar para
ampliar essa compreensão, evidenciando entraves e contributos no
desenvolvimento de fundamentos pedagógicos para educação em
prisões. A EJA em prisões apresenta insuficiência do tempo
pedagógico, o que é mais agravado no período noturno. Essa violação
do tempo pedagógico no turno da noite é atribuída aos agentes
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penitenciários que encerram as aulas antes do horário previsto, para
fazer a contagem final e não ter mais preocupações de segurança com
as pessoas presas naquele ambiente escolar.
Os professores relatam a carência de recursos didáticos e
pedagógicos no desenvolvimento da educação em prisões, ressaltando
que os recursos disponíveis estão descontextualizados com as
necessidades de aprendizagem das pessoas em privação de liberdade.
A rotina das unidades entrevistadas revela uma grande evasão
escolar, por diversos motivos, com destaque para as transferências que
ocorrem entre as unidades prisionais, os conflitos nos pavilhões, bem
como a ação inapropriada dos agentes, que impedem o estudante de
chegar à escola por motivos relacionados à dinâmica do cotidiano
prisional.
Pontualmente, são reveladas também experiências positivas
sobre o trabalho interdisciplinar, em consonância com a educação
profissional. Essa discussão precisa ser ampliada, levando em
consideração as reflexões apresentadas por Onofre, Fernandes e
Godinho (2019).
Podemos perceber que houve uma melhoria, nos últimos anos,
na relação entre a SEE e SERES, observando-se o crescimento da oferta
educacional e a abertura do diálogo, para encontrar caminhos no
enfrentamento dos desafios apresentados como entraves pedagógicos
na EJA em prisões.
A coordenação estadual de educação em prisões revela que a
concepção pedagógica para o desenvolvimento da EJA em prisões
adota como referência as contribuições de Paulo Freire, mas não
aprofunda essa compreensão sobre a base teórica em suas falas.
A maioria dos professores que atuam na EJA em prisões
desconhece os fundamentos que alicerçam suas práticas pedagógicas.
Esse fato revela que os professores vão desenvolvendo suas práticas a
partir das demandas emanadas no cotidiano prisional, o que comprova a
insuficiência de formação continuada para aprimoramento do trabalho
docente na EJA em prisões. Uma minoria dos professores entrevistados
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cita Paulo Freire como referência, pois tiveram alguma informação sobre
o pensamento Freireano em encontros formativos da EJA.
Consideramos que essas lacunas dos professores devem ser
qualificadas e enfrentadas na EJA em prisões, a partir das formações
continuadas. O professor necessita compreender seu papel no espaço da
prisão, pois, segundo De Mayer (2013), nem todo mundo pode ser
educador na prisão. A fundamentação pedagógica para EJA em prisões
deve ser encarada como prioridade, quando buscamos a melhoria do
nível e dos resultados da educação em prisões.
Nosso livro elenca contribuições para o aprimoramento dessa
fundamentação pedagógica, evidenciando as vozes dos professores e
gestores escolares, bem como situando todo um referencial teórico
especializado na EJA em prisões, fruto de pesquisas realizadas
principalmente na última década.
Os professores apresentam ainda a necessidade da EJA em
prisões estar vinculada à educação profissional. Consideramos, nesse
sentido, que o PROEJA é uma possibilidade viável para o contexto
prisional brasileiro, por possibilitar a associação da EJA com a
qualificação profissional. Em Pernambuco, temos o projeto piloto do
PROEJA sendo desenvolvido na unidade prisional de Igarassu desde
2019, através da parceria com o IFPE. Essa oferta do PROEJA precisa
ser ampliada, para atender à grandiosa demanda da EJA em prisões no
estado de Pernambuco.
Os professores defendem também a necessidade do
desenvolvimento da Educação em Direitos Humanos como fundamento
pedagógico na EJA em prisões, levando em consideração as
expectativas e necessidades de aprendizagem das pessoas em privação
de liberdade.
Outra dimensão de análise está relacionada ao fracasso escolar
dos estudantes em privação de liberdade. Os estudantes apresentam
muitas dificuldades com as noções básicas de aprendizagem, o que é
apontado pelos professores. Os mesmos defendem o desenvolvimento
de mecanismos pedagógicos que contribuam para o enfrentamento
dessa defasagem educacional das pessoas em privação de liberdade, o
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que é essencial numa educação que vise a sua autonomia e
ressocialização.
Na ótica dos professores, é preciso atentar para as pesquisas
sobre as contribuições da Psicopedagogia na educação em prisões, pelas
possibilidades interdisciplinares que a área oferece.
Partindo das contribuições dos professores entrevistados e
analisando o referencial teórico atualizado sobre a EJA em prisões,
encontramos contributos pedagógicos importantes em Onofre,
Fernandes e Godinho (2019), que ressaltam a necessidade da
flexibilização na organização do currículo e o desenvolvimento de
práticas pedagógicas interdisciplinares a partir da educação popular.
A partir de nossa fundamentação teórica, em consonância com
os instrumentos normativos do direito à educação e as especificidades
reveladas na pesquisa de campo com os sujeitos selecionados na
pesquisa, consideramos a necessidade da elaboração de Projetos
Político-Pedagógicos – PPP na EJA em prisões que contemplem as
especificidades do contexto prisional, sendo que tais projetos devem
estar em sintonia com o Plano Estadual de Educação em Prisões –
(PEEP).
Na categoria 4, temos os resultados da pesquisa de campo que
situam as interfaces entre a educação e o sistema penitenciário em
Pernambuco, revelando as políticas educacionais que foram
desenvolvidas conjuntamente.
Sobre o processo de formação continuada na EJA em prisões, os
professores e a gestão escolar apresentam resultados heterogêneos, mas
a predominância de respostas revela que as formações não contemplam
as expectativas dos professores frente à realidade do trabalho docente
em prisões. Alguns professores ressaltam a necessidade de uma maior
oferta de formações continuadas, visando o intercâmbio de experiências
entre docentes e gestores escolares. Nesse sentido, sugerimos que
Governo Federal (MEC e DEPEN) e as secretarias de educação e
ressocialização promovam com maior regularidade formações
conjuntas com profissionais da educação e do sistema penitenciário.
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Reafirmamos que é preciso investimento público para avançar na
qualidade da educação em prisões.
Pernambuco lançou a Instrução Normativa Conjunta nº
001/2019, elaborada e implementada conjuntamente entre as secretarias
de educação (SEE) e ressocialização (SERES), que instituiu as
normatizações dos procedimentos a serem adotados por profissionais
que atuam no âmbito da EJA em prisões nas unidades prisionais.
Entendemos essa instrução normativa como um avanço para especificar
e orientar os limites de cada área de atuação, evitando problemas no
cotidiano prisional.
Pela falta de orientação inicial aos profissionais da educação,
por parte da SEE e da SERES, sobre as normas e condutas de segurança
dentro de uma unidade prisional, ocorrem desgastes na relação
institucional. Essa falta de orientação e formação dos agentes
penitenciários promove também a baixa adesão dos mesmos ao
desenvolvimento da educação em prisões; aos seus objetivos sociais e
ao seu caráter humanitário.
Observamos que a instrução normativa ainda não promove a
melhoria da relação institucional da escola com a unidade prisional,
principalmente pelas críticas dos professores e gestores escolares aos
agentes penitenciários, que em sua maioria, dificultam a organização do
trabalho pedagógico nas escolas em prisões. Mas a instrução normativa
é apresentada como avanço significativo na dimensão das funções de
gestão, como destacado nas vozes da CE, GEEP e GESP.
Esse processo normativo requer um maior espaço de diálogo e
formação para uma melhor compreensão das funções das escolas e das
prisões. Sugerimos que a função de agentes penitenciários que atuem
especificamente como apoio pedagógico nas escolas em prisões, seja
implementada de maneira efetiva, em todas as unidades prisionais que
ofertam a EJA. Esse profissional exerce primordial função na relação
institucional entre a escola e a unidade prisional.
A categoria 5 revela os limites e possibilidades da educação em
prisões no Estado de Pernambuco. A principal limitação relatada pelos
professores está relacionada ao tratamento hostil e degradante dos
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agentes penitenciários. Em nossa ótica, a SERES necessita investigar
esse ponto falho na relação institucional com a educação, e
principalmente investir na formação continuada para estes
profissionais, em especial, na educação em prisões. É preciso que essa
sintonia da parceria institucional nas funções de gestão (SEE e
SJDH/SERES) esteja presente no cotidiano das unidades prisionais.
A deficiência na estrutura física e pedagógica é apresentada
como outro aspecto limitante, por inviabilizar a ampliação da oferta
educacional, pela falta de espaço físico nas unidades prisionais. Esse
fato decorre principalmente da superpopulação penitenciária verificável
nas unidades masculinas, já que as unidades femininas não sofrem com
a falta de vagas nas escolas em prisões. As escolas não dispõem, em sua
maioria, de espaços pedagógicos adequados para o desenvolvimento da
EJA em prisões, principalmente no que diz respeito à inclusão digital
dos estudantes em privação de liberdade. Vale ressaltar que essa
realidade é ainda maior nas escolas que funcionam como anexos
escolares. Consideramos um avanço haver 15 escolas credenciadas
funcionando como escolas independentes, mas é necessária a
qualificação da estrutura física e pedagógica.
Os gestores escolares relatam a falta de acompanhamento
administrativo e pedagógico, acarretando a sobrecarga de funções nas
escolas em prisões. Os gestores relatam também que existem
professores atuando em componentes curriculares que não são da sua
área de formação, devido à insuficiência do número de docentes. É
evidenciada nas falas dos professores e gestores escolares, a falta de
valorização profissional na EJA em prisões. Esse é um debate que
necessita ser ampliado na educação em Pernambuco.
A rotatividade das direções de unidades prisionais é descrita
pela GEEP como fator limitante, provocando descontinuidade da
relação construída entre a escola e a unidade prisional. A alternância
constante dessas direções promove fragilidades no cotidiano escolar,
tendo em vista a diversidade existente no perfil dos diretores, ou seja,
promotores ou violadores do direito à educação das pessoas presas.
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A gestão estadual do sistema penitenciário destaca a falta de um
censo escolar penitenciário que contribua no desenvolvimento de
indicadores para o planejamento das políticas educacionais em prisões
de Pernambuco.
Nossa investigação aponta ainda que, em Pernambuco, o crime
organizado, em sua maioria, não promove influências negativas na
rotina escolar das prisões. Segundo as direções de unidades prisionais,
as facções criminosas, principalmente nas unidades de regime fechado,
não têm interesse em participar de ações educacionais. Entretanto, a
função do “chaveiro”, preso que lidera um pavilhão, promove
interferências na liberação do estudante para a atividade escolar.
Dependendo dos problemas que podem ocorrer dentro dos pavilhões,
os “chaveiros” são os responsáveis por definir essa autorização.
Consideramos que no momento em que uma pessoa em privação
de liberdade define sobre a vida de outra pessoa em privação de
liberdade, está explicitada a negligência total do estado, em não
estruturar o sistema penitenciário da maneira adequada, nem tampouco
combater as relações de violência, tortura e execuções já mencionadas
neste livro. Essa relação hierárquica entre os presos requer novas
pesquisas e uma maior fiscalização.
Apesar de todos os desafios vigentes, evidenciados pelas vozes
dos sujeitos envolvidos com a educação e o sistema penitenciário,
Pernambuco apresenta avanços significativos na implementação do
direito à educação nos espaços de restrição e privação de liberdade.
Entendemos que a parceria entre as secretarias de educação (SEE) e de
ressocialização (SERES) vem promovendo espaços de reflexão e
diálogo, em especial nos últimos oito anos.
Podemos mencionar o fato de termos em Pernambuco uma
Coordenação Estadual de Educação em prisões, como uma conquista
para educação em prisões, mas acreditamos que a instituição requer
uma maior e melhor estruturação das funções, pois observamos a
sobrecarga de intervenções e a dimensão de desafios que este livro
revelou. Só conseguiremos avançar qualitativamente nas políticas
educacionais voltadas às pessoas privadas de liberdade, com a
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manutenção do diálogo e a parceria em via de mão dupla. Nesse sentido,
em que pese todas as dificuldades, Pernambuco vem avançando em
nível de gestão.
Por fim, a categoria 6 revela um recorte objetivo das ações da
educação básica, educação profissional e educação superior, no espaço
das prisões no Estado de Pernambuco. Na educação básica, com a EJA
em prisões, os resultados foram apresentados a partir da análise dos
dados coletados no âmbito administrativo e pedagógico Como
resultados dessa investigação, observamos lacunas quanto ao
acompanhamento educacional das pessoas em privação de liberdade.
Ainda não existe um sistema integrado entre a educação e o
sistema penitenciário. A secretaria de educação trabalha com o SIEPE
(sistema de informações da educação de Pernambuco) e a secretaria
executiva de ressocialização trabalha com o SIAP (SIAP – sistema
integrado de administração prisional). Apesar do SIAP, desde 2014, ter
um sistema computadorizado capaz de alimentar as informações sobre
a educação e o trabalho, por exemplo, até o presente momento, essas
informações são enviadas mensalmente pelos gestores escolares às
direções de unidades prisionais em formato de planilha.
A falta de um sistema integrado no âmbito da educação em
prisões vem promovendo a descontinuidade das ações educacionais,
devido à rotatividade do sistema prisional. Um estudante da EJA em
prisões que progride de pena do regime fechado para o semiaberto, ou
do semiaberto para o regime aberto, na maioria das vezes não leva seu
histórico escolar e sua carta de transferência. Essas situações ocorrem
com frequência em estudantes/presos que são transferidos de uma
unidade para outra, por diversas situações. A escola não consegue dar
conta em tempo real dessa rotatividade, por falta de um sistema
operacional integrado.
O Plano Estadual de Educação em Prisões – PEEP serviu como
referência para o planejamento da educação em prisões, em
Pernambuco, no período de 2012 a 2016, bem como para ampliar e
qualificar a oferta educacional. Mas desde 2017 até o presente momento
o PEEP não foi atualizado pela falta de recursos do FNDE do MEC, que
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eram repassados aos estados através de convênios celebrados pelo PAR
- (Plano de Ações Articuladas). Ainda assim, Pernambuco apresenta,
até dezembro de 2019, a terceira maior oferta educacional em prisões
no Brasil, com 33,74%. A média nacional de pessoas em privação de
liberdade, no mesmo período, está em 16,53% (INFOPEN – DEPEN,
2019).
Até o término deste livro, Pernambuco e os demais estados
brasileiros, estão em diálogo com o DEPEN para atualização dos
PEEPs. Na fala da GEEP, observamos um distanciamento do MEC no
âmbito das políticas educacionais em prisões. Essa é uma pauta
intersetorial que requer um maior comprometimento do MEC junto ao
DEPEN. Não podemos regredir nas conquistas do direito à educação,
principalmente quando se trata de sujeitos sociais excluídos e
vulneráveis, as pessoas em situação de privação de liberdade.
A Educação Profissional e Tecnológica no âmbito das prisões
de Pernambuco é ofertada exclusivamente na unidade prisional de
Igarassu, fruto da parceria entre a SEE e SERES junto ao IFPE, no
desenvolvimento do PROEJA.
Na Educação Superior, existe um convênio celebrado com a
instituição privada UNOPAR, ofertando 09 (nove) opções de cursos
tecnólogos e 01 (uma) graduação, todos na modalidade EAD (Educação
a Distância). Em Pernambuco, as universidades públicas não oferecem
nenhuma intervenção no âmbito do ensino em unidades prisionais.
Sugerimos ampliar esse diálogo da SERES com as instituições de
ensino superior públicas, em Pernambuco, buscando implementar o
ensino na modalidade EAD.
As pesquisas realizadas por Monteiro, Moreira e Leite (2016)
apresentam possibilidades da Educação a Distância, a partir de várias
experiências em países como Portugal, Alemanha, Áustria, Noruega,
Reino Unido, Espanha, Holanda e Hungria, todos, na perspectiva do
sistema eLearning, utilizado para pessoas em situação de privação de
liberdade. Essas experiências apresentam-se como novas possibilidades
para educação em prisões no Brasil, e em Pernambuco, o que
buscaremos investigar em futuras pesquisas.
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As universidades públicas do Brasil precisam acolher esta
demanda da educação em prisões, nas dimensões do ensino e da
extensão. Estamos avançando nas pesquisas, e na maioria das vezes,
este debate fica limitado aos eventos científicos, aos grupos de
pesquisa, ou depositado nas bibliotecas das universidades brasileiras.
Essa produção científica precisa impactar o cotidiano prisional,
preenchendo o grande vazio de diálogo entre a academia e a estrutura
prisional, no que tange à formação de professores e à ação extensionista
em ambientes de restrição e privação de liberdade. Muito se fala da
prisão sem conhecê-la, sem conhecer seus problemas, a cultura
carcerária que dita seus rituais de vida e morte. A educação em prisões
é parte de um projeto de segurança pública mais amplo, e não uma
instância menor, como ainda, para infelicidade social, é tratado em
nosso país.
Concluímos este livro compreendendo que a cada dia surgem
novos desafios científicos a serem desvelados no que diz respeito à
educação em prisões, em Pernambuco e no Brasil. A experiência de
Pernambuco deve suscitar outras inquietações, principalmente num
momento em que os direitos humanos e a cidadania participativa sofrem
ameaças e ataques, que no cenário nacional e internacional afloram
medidas autoritárias que defendem maior rigor e menos direitos, em
que os direitos são confundidos com privilégios, em que o senso comum
e a falta de bom senso dos programas policiais desumanizam e
demonizam as pessoas encarceradas.
Consideramos, mais que nunca, que a defesa da educação se
constitui em símbolo de resistência e de permanência dos direitos
conquistados, que os avanços na área educacional são responsabilidade
do Estado, mas também de cada cidadão e cidadã que defende o Estado
de direito. Encerramos sabendo que mais que responder questões, o
processo de aprendizagem que nos envolveu como pesquisador foi
maior, proporcionando-nos ainda maiores desafios, na abordagem
dessa realidade que é a prisão e seus sujeitos educativos, sabendo que
pouco avançaremos em nossa frágil democracia enquanto a prisão não
for objeto de preocupação coletiva!
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