
RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo discutir alguns aspectos sobre a educação prisional no Brasil e no Estado
de Sergipe. A referida discussão pauta-se no desejo de ampliar o conhecimento sobre essa temática no
curso de pedagogia que, comumente não contempla o tema em sua especificidade. A ausência da
abordagem dessa temática em curso de formação de professores que podem atuar no âmbito da educação
prisional nos alerta para uma carência de estudos que possibilitem conhecer e refletir sobre as
especificidades da educação desenvolvida em espaços não escolares. Por não ser contemplada na
formação de professores, compreendemos que o desconhecimento sobre o desenvolvimento da educação
prisional no Brasil e em especial em Sergipe, pode constituir-se em uma limitação na formação dos
professores.
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ABSTRACT

This paper aims to discuss some aspects of prison education in Brazil and in the state of Sergipe. This
discussion is guided in the desire to expand knowledge about this topic in the pedagogy course that
usually does not address the issue in its specificity. The absence of this thematic approach ongoing
training of teachers who can work within the prison education alerts us to a lack of studies that increase
knowledge and reflect on the specifics of education developed in non school. Why not be contemplated in
teacher education, we understand that the lack of knowledge about the development of prison education in
Brazil and especially in Sergipe, may constitute a limitation in teacher training.
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1. Introdução:

O presente artigo pretende discutir a alguns aspectos da educação prisional, por considerar a educação em
desenvolvimento com esse segmento populacional, um aspecto imprescindível na reinserção do detento à
sociedade, possibilitando uma formação ao educando preso para uma ampliação de seu conhecimento,
preparação e superação da atual condição social.

Conforme indicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública[1]:

A população carcerária no Brasil, como no resto do mundo, é formada
basicamente por jovens, pobres, homens com baixo nível de escolaridade. Os
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dados sobre o sistema prisional indicam que mais da metade dos presos tem
menos de trinta anos; 95% são pobres, 93,88% são do sexo masculino e dois
terços não completaram o primeiro grau (cerca de 7,22% são analfabetos).

Portanto, a população carcerária concentra um grande número de jovens e adultos com baixa
escolaridade. Mediante os dados que indicam um alto índice de analfabetismo e o baixo nível de
escolaridade de dois terços da população prisional, algumas medidas tem sido implementadas no sentido
de ampliar a formação desses jovens e adultos com vistas a contribuir na sua ressocialização. A elevação
da escolarização, ao possibilitar a reinserção social, possivelmente contribua para diminuir os índices de
reincidência criminal.

A Constituição Brasileira de 1988, Artigo 205 indica que: “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”.

Entendemos que os jovens e adultos compõe a população carcerária, que não teve acesso à escolarização
em idade própria. Situa-se, portanto, no que define a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei
9.394/96, em seu artigo37, (Lei 9.394/96), capítulo II que “A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria”.

No Estado de Sergipe algumas ações têm sido desenvolvidas no âmbito da educação prisional. Os projetos
em desenvolvimento neste estado estão sob a responsabilidade da SEJUC – Secretaria de Estado da
Justiça e da Cidadania em parceria da Secretaria de Educação.

Na continuidade deste texto, optamos por apresentar algumas reflexões sobre a legislação que dispõe
sobre a Educação Prisional no Brasil e em Sergipe. Finalizamos com algumas reflexões sobre a Educação
Prisional.

1. Educação Prisional no Brasil

Ao discutirmos a educação de jovens e adultos, principalmente a Educação de Jovens e Adultos oferecida
em unidades penitenciárias, um autor de referência é Paulo Freire, pois identificamos a Pedagogia
Libertadora como uma educação voltada para realidade do aluno e transformadora à condição de opressão
vivenciada pelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Conforme Freire (1987):

As ações educacionais devem apontar e ressaltar a condição dos
apenados, como agentes socialmente determinados e produtores de
suas histórias e trajetórias de vida e, neste sentido, capazes de
construírem meios para não apenas evitarem a, infelizmente nada
incomum, reincidência no crime e no encarceramento, como também
assegurar, quando egressos, a inserção bem sucedida no mercado de
trabalho e, especialmente, empreenderem o exercício político próprio à
condição de cidadãos minimamente autônomos (FREIRE, 1987).

A Organização das Nações Unidas (ONU), a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura (UNESCO) e a Organização dos Estados Iberos – americanos para a Educação, Ciência e Cultura
(OEI) vêm desenvolvendo políticas educativas para a educação prisional. Em 1990 elaboraram
documentos relacionados às políticas educativas em prisões. Em 1991 foi lançado um projeto no Instituto
da UNESCO para a Educação (IUE) que visa à educação nas prisões da América Latina.

Nesse sentido, a ONU indica que “[...] os direitos humanos incluem o direito à vida e a liberdade, à
liberdade, de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e a educação, entre muitos outros. Todos
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merecem estes direitos, sem descriminação” (ONU, 2012).

Em 1995 foi aprovada pelo Conselho Econômico e Social da UNESCO, a Resolução 45/112 que trata da
educação em matéria de justiça penal. A Resolução 1990/20 trata-se da educação nos estabelecimentos
penitenciários e a Resolução 1990/24 que trata da educação, capacitação e consciência pública na esfera
da prevenção de delito. Essa resolução servirá como base para a educação prisional no Brasil. Ocorreu
também em 2006 o Fórum Educacional Mercantil tendo em debate o Seminário de Educação Prisional.

Segundo o Plano Ibero-americano de alfabetização e educação básica de pessoas jovens e adultas para os
anos 2007-2015, afirma que: “[...] alfabetização é uma questão humanitária e de justiça social, que
depende da decisão política dos governos, sendo assim [...] é também uma dívida e um compromisso
ético dos Estados, que têm o dever de atender a todas as pessoas excluídas do direito à Educação, e de
promover um desenvolvimento econômico centrado [...]” (OEI, 2007, p.2).

Foi realizado pela OEI, junto à UNESCO em 2008 em Brasília o Programa Nacional de Seguridade Pública
com Cidadania (PRONASCI), o II Seminário Nacional de Consolidação das Diretrizes para a Educação no
Sistema Penitenciário. Ainda em 2008, em Brasília ocorreu o I Encontro Regional Latino-Americano de
Educação em Prisões. Nesse encontro foram definidas as Recomendações para a Conferência Mundial de
Educação em Estabelecimentos Penitenciários. Essas recomendações devem ajudar nas ações educacionais
do aprisionado até o momento de sua liberdade. O Projeto Educando para a Liberdade, é desenvolvido em
parceria com a UNESCO, resguardar o direito do preso à educação. Também é uma referência na
construção de uma política pública integrada e cooperativa, que atende a Lei de Execução Penal (LEP) –
assistência educacional.

Na perspectiva orientadora das conferências e seminários realizados, foram publicadas no início de 2010
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), as Diretrizes para Oferta de Educação nos Estabelecimentos
Penais, tornando obrigatório o acesso a educação dentro de unidades prisionais.

Cabe salientar que essa oferta é de responsabilidade dos governos e municípios, tendo este total
autonomia para desenvolver essa atividade.

O Ministério da Educação não desenvolvia nenhum tipo de ação e projeto educativo as pessoas em regime
de liberdade até 2005. Somente em 2005, Ministério da Justiça (MJ) e a Secretária de Direitos Humanos
da Presidência da República iniciam uma parceria para coordenar a educação dentro de presídios, junto
também com a Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, da Secretária de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade (SECADI) que implementa políticas educacionais nas áreas de alfabetização de
jovens e adultos, inclusive em presídios.

Para a SECADI, segundo o MEC,

A educação prisional deve atender “[...] às especialidades dos diferentes níveis e
modalidades de educação e ensino e são extensivas aos presos provisórios,
condenados, egressos do sistema prisional e aqueles que cumprem medidas de
segurança [...]” (BRASIL, 2010, p.2).

No que se refere ao direito do preso de acesso aos estudos, a Constituição de 1988, no artigo 205, afirma
que a educação é um direito de todos, sem exceção. Antes da Constituição já havia uma lei que se
preocupava com o ensino nas instituições carcerárias que foi a Lei de Execução Penal 7.210 de 1984 que
já determinava o direito ao ensino. A partir das Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Nº 9.394/96) e do
Concelho Nacional de Educação (CNE) esses direitos vêm sendo intensificados, mesmo não sendo
considerada uma modalidade de ensino específica, mas pode ser inserida na modalidade de Ensino de
Jovens e Adultos.
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Em 2009 o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) criou o Plano Diretor para cumprir a lei
7.210/84. No seu item 132 define que três dias trabalhados é menos um dia de cumprimento de pena.
Assim, para a alteração da lei 7.210/84, entra em vigor no dia 29 de junho de 2011 a Lei de Execução
Penal nº 12.433, sendo a remição da pena pelos estudos e entre outros méritos ao aprisionado, alterando
os artigos 126 usque129 da lei 7.210/84.

Segundo uma reportagem com o Diretor de Alfabetização de Jovens e Adultos, Mauro José da Silva, em
2011 ao Globo Educação, ele afirma que:

Como cabe aos Estados e Municípios oferecer essa estrutura, eles ainda estão se
organizando para chegar a essa realidade”. “Nosso desafio para atender a todo
esse grupo é enorme, mas já comemoramos algumas conquista alguns números
animadores. Para ter uma idéia, em 2009 tivemos 12 mil detentos fazendo o
Enem (Exame Nacional de Ensino Médio) e 336 unidades prisionais participando.
Em 2010 esse número subiu para 14.473 detentos fazendo a certificação e 500
unidades oferecendo a prova.

Ainda nessa reportagem foram indicados dados pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), que
em 2010 no Brasil havia aproximadamente cerca de 496.251 presos, pouco mais de 40 mil deles está
inserido em alguma atividade educacional. Do total de encarcerados, 25. 319 são analfabetos; 55.783
foram apenas alfabetizados; 201.938 têm o fundamental incompleto e só 1.829 concluíram o nível
superior. (DEPEN/M J – 2010).

No site justiça em foco – Entendendo direito por Luiz Flávio Gomes diretor-presidente do Instituto Avante
Brasil em 30 de abril de 2013, publicou um levantamento de 2008 a 2012, informando que houve uma
evolução de 44,5% no total de presos em atividades educacionais, mesmo sendo ainda muito baixo em
relação ao total do número de presos, chegando somente a 9% deles. Em 2012 esse número passou para
51.722 presos em atividade educacional, de uma população carcerária de 549.747 pessoas, uma taxa de
1.000 presos. A média dos últimos cinco anos foi de 87, para cada 1.000 presos.

No Decreto nº 7.626, de novembro de 2011 no Art. 1º é afirmado que: “Fica instituído o Plano Estratégico
no âmbito no Sistema Prisional – PEESP, com a finalidade de ampliar e qualificar a oferta de educação nos
estabelecimentos penais”. Sendo que um dos objetivos do PEESP é “incentivar a elaboração de planos
estaduais de educação para o sistema prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional
da população carcerária e dos profissionais envolvidos em sua implementação”.

1. Educação Prisional em Sergipe

Na Resolução Normativa nº 1/2012/CEE de 29 de março de 2012 no Art. 1º diz que: “A presente
Resolução institui Diretrizes Operacionais para a oferta de Educação para pessoas jovens/adultos/idosos
em regime de privação de liberdade nas instituições penais mantidas pelo Sistema do Estado de Sergipe”.
Ainda no parágrafo 2º afirma que: “A educação para jovens/adultos/idosos em privação de liberdade terá
como objetivo a democratização do acesso, permanência e sucesso escolar, com qualidade social, sendo
de responsabilidade dos órgãos específicos do Estado”.

Para entender como a questão dos profissionais em sala de aula em presídios na resolução no Art. 10,
parágrafo 1º afirma que: “Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais
devidamente habilitados em magistério ou licenciatura em Pedagogia, para os anos escolares iniciais do
ensino fundamental, e licenciaturas plenas nas áreas especificas, para os demais casos, bem como serem
remunerados condizentemente com as especificidades da função”.

Levantando algumas informações publicadas no site da página de notícias da Secretária de Estado da
Justiça de Cidadania SEJUC do Estado de Sergipe, observa-se que pesquisas feitas entre os dias 08 a 13
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de maio de 2013 foram publicada em 28 de agosto de 2012 que o Plano de Educação foi planejado para
seguir até 2014 e contempla a construção de salas, bibliotecas e a instauração efetiva do ensino
profissionalizante, como afirma a coordenadora do programa Elane Marques. Em 26 de setembro 2012, foi
publicado que duas turmas já concluíram nos presídios de Areia Branca o processo de alfabetização. O
curso faz parte de uma etapa de oito meses tendo formado duas turmas, sendo no Presídio Estadual de
Areia Branca (PEAB I e II) na cidade de Areia Branca.

Ainda no site da Secretaria de Estado da Justiça de Cidadania SEJUC, a professora Edna Barbosa dos
Santos disse que o trabalho de alfabetização tem sido intenso e não se restringe a educação formal, há
também todo um envolvimento com a vivência do interno no sistema prisional “Buscamos analisar o que
eles passam no dia-a-dia, sua vivência cotidiana é de grande importância porque é a partir dela que
ensinamos. Muitos aprendem a ler e escrever e querem ir além para conquistar um lugar na sociedade,
quando de retorno a ela”, observou Edna.

Através de levantamentos feitos através do site, observamos a informação de que em 03 de abril o
Programa Sergipe Alfabetizado começou a ocorrer também nos presídios de Sergipe. Ainda foram
informadas as quantidades de salas que existem nos presídios em Sergipe que são: Complexo
Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (COPEMCAN) com seis salas, Penitenciária Estadual de Areia
Branca (PEAB I com uma sala e PEAB II com duas salas), Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro
(Cadeião) com uma sala, Complexo Penitenciário Advogado Dr. Jacintho Filho (COMPAJAF) com uma sala,
o Presídio Feminino (PREFEM) com uma sala, Hospital de Custodia e Tratamento Psiquiátrico (HCTP) com
duas salas e o Presídio de Tobias Barreto com uma sala.

No dia 17 de abril foi lançado o “Livro Outras Vozes”, o livro foi escrito pelas detentas no Presídio Feminino
(PREFEM), com o apoio e orientação do escritor e poeta sergipano, Araripe Coutinho, sendo a obra parte
de um Projeto Florescer, com parceria do Ministério Público Estadual e a Secretária de Justiça e de Defesa
ao Consumidor.

Segundo levantamentos nas fontes já citadas, o programa de alfabetização prisional vem ganhando
destaque no campo educacional, levantando pontos a serem abordados e pesquisados, pois os dados
mostrados foram retirados de setores ligados ao meio prisional e do Ministério da Educação, ou seja, será
que realmente essa campanha de alfabetização no presídio tem surtido efeitos no que diz respeito ao
campo prisional

1. Considerações Finais

Ainda há muito a se fazer quando o assunto é educação prisional, a caminhada é longa, mas se levarmos
em conta que esse é um problema social de toda a sociedade. Esclarece JULIÃO (2008, p 41) que:

Dentre os principais problemas identificados na oferta da educação no cenário
brasileiro permanece a ausência de uma diretriz nacional que oriente as ações
educativas prisionais nos Estados, a precariedade material com as quais as
iniciativas esperadas de educação prisional têm que conviver, a ausência de
profissionais de pedagogia especificamente capacitados para este fim, e a falta de
compreensão por parte dos profissionais penitenciários da importância da
educação para os fins do tratamento penitenciário.

Cabem os governos e órgãos responsáveis se aliar a essa causa para que assim possam recolher frutos no
futuro. Ainda sendo um assunto novo, muito já se fez e ainda há muito que fazer, pois somente através de
educação sendo ela um dos principais elementos de transformação social é que podemos acreditar na
mudança dessa realidade.

Essa educação existe, é lei e deve ser cumprida. Para que o trabalho seja realmente feito é preciso ter
mecanismos que ajudem a esse trabalho, uma estrutura adequada, projetos, proposta e planejamento
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estruturado. Freire (1995) afirma que “a prática educativa pode alguma coisa e que o homem preso tem a
vocação para ser mais e para refazer-se. A educação escolar dentro das prisões deve e pode estar
comprometida com as condições de vida dos encarcerados e contribuir para melhorar”.

Graciano, Schilling em seu artigo “A educação na prisão: hesitações, limites e possibilidades” afirma que:

A invisibilidade da educação destinada às pessoas encarceradas também pôde ser
observada na produção acadêmica que, apenas recentemente, a partir de 2005,
vem se ocupando do tema. Conforme observado em pesquisa bibliográfica, o
tema não foi objeto de estudo nas pesquisas acadêmicas referentes à educação
de jovens e adultos nas décadas de 1970,1980 a 1990. Apenas a partir de 2000
foram identificadas algumas poucas teses e dissertações de mestrado (BOLETIM
EBULIÇÃO, 2006). Entre as obras pesquisadas, verifica-se que o marco
referencial e a possibilidade de instrumentalização da educação para a
ressocialização, ou reeducação ou reinserção social...permitem afirmar que a
educação constitui-se um elemento “estranho” no arcabouço das
ações-disciplinares, o que talvez, explique porque ela não se concretiza, mesmo
quando oficialmente instalada”.

Cabe aos órgãos divulgarem a sociedade a importância da sua contribuição a essa ressocialização. A
preparação e qualificação de bons profissionais para realizar seu trabalho e por fim que a Universidade
amplie o assunto para aqueles que estão se preparando para a docência.

Ainda segundo o artigo de Graciano, Schilling (2008, p. 115), “Sem orientações nacionais claras para a
implementação da educação escolar nas prisões, as iniciativas ficam a mercê dos governos estaduais, que
as organizam de maneira absolutamente autônoma. Não há regras ou parâmetros”.

Portanto, há necessidade de um olhar mais atento ao que acontece dentro das prisões, principalmente
para a existência e a efetivação das propostas educativas que possibilitem aos sujeitos o acesso ao direito
à educação.
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