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Introdução

O objetivo deste artigo é o de refletir, a partir de alguns indicadores 
que estão sendo utilizados para a pesquisa de doutorado no programa de 
Educação e currículo da PUCSP, sobre o(s) modelo(s) curricular(es) 
implantado(s) nas escolas dentro dos presídios no Estado de São Paulo.

Ao longo da história, ou mais precisamente a partir de 1990, com 
a criação da equipe de educação da fUnap1 várias foram as concepções 
adotadas para a organização curricular do programa de educação man
tido por esta Fundação.

Nossa hipótese central referese à necessidade da “invenção” de um 
currículo escolar específico para a escola na prisão. Ao importarmos 
modelos “da rua”, a escola no interior das prisões não construiu uma 

* Mestre em Educação (Currículo) – PUCSP. Doutor em Educação (Currí culo), 
PUCSP. Supervisor de projetos de educação, cultura e qualificação profissional nas 
unidades prisionais do Estado de São Paulo da Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pi
mentel – fUnap.
1 A fUnap, vinculada à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São 
Paulo, foi criada em 1967. No início, sua missão foi a de criar trabalho e remuneração 
para os presos do sistema prisional paulista. A partir do final da década de 1980, criou
se uma equipe de educação e, com isto, os programas de educação, cultura e qualifica
ção profissional passaram a ser de sua responsabilidade.
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identidade própria e, dessa forma, as “grades curriculares” utilizadas 
enquanto modelos serviram mais para atrapalhar o processo formati
vo dos “cativos” do que possibilitar a superação da condição de exclu
são enfrentada.

Além disso, nos últimos anos, durante o processo de investigação, 
pudemos constatar que os educadores, mantidos pela fUnap, também 
possuem visões diferentes, concepções muitas vezes contraditórias, re
ferente à ideia do currículo escolar. 

Dessa forma, procuramos buscar uma concepção curricular que 
possa servir enquanto referência para dar conta das especificidades en
contradas na “complexidade” da escola no interior das prisões, qual seja, 
um currículo que não sendo encarado simplesmente como mais uma 

“grade” possa responder às necessidades e características de uma educa
ção de jovens e adultos presos.

Enfim, ao investigarmos as grades da cela de aula, queremos propor 
um modelo curricular flexível, adaptado a este “outro mundo” e, por con
seguinte, desejamos abolir qualquer modelo rígido, importado, copiado 
de outras experiências educacionais.

Defendemos que para a educação de jovens e adultos presos precisa
mos ir além, precisamos ousar e criar novas formas educacionais. Sem 
isso, jamais teremos uma educação na prisão, e continuaremos repro
duzindo os modelos educacionais, repetindo os erros, defendendo uma 
educação para a prisão.

Em 2002, quando concluímos a pesquisa intitulada “A ‘cela de aula’: 
tirando a pena com letras”, já apontávamos sobre a necessidade de 
refletir  sobre a “grade” curricular que fazia parte do programa de edu
cação mantido pela fUnap.

Porém, naquela oportunidade, discutir os significados atribuídos pe
los prisioneiros à “cela de aula”, de certa forma, nos deu mais elementos 
que, sem dúvida nenhuma, contribuíram para a nossa formação e poste
rior argumentação.

Ou seja, a “a cela de aula” é um lugar importante para os prisioneiros – 
os cativos. Um espaço de realização e de construção de novos projetos. Po
rém, parece ainda faltar alguns elementos que façam da “cela de aula” uma 
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escola de verdade, uma escola que contribua para a reintegração social dos 
cativos e que garanta o direito à educação.

Sendo assim, não queremos afirmar a inexistência de políticas edu
cacionais para as unidades prisionais do estado de São Paulo, mas quere
mos defender a necessidade de adequálas constantemente à realidade 
de cada unidade, ao contexto no qual a “cela de aula” está inserida. Pois, 
mesmo sendo uma rede de instituições prisionais, cada unidade guarda 
em si suas particularidades, como também acreditamos que é particular 
e específico qualquer processo educacional desenvolvido para jovens e 
adultos e, mais específico ainda, quando esses jovens e adultos se encon
tram cumprindo pena privativa de liberdade.

Como demonstrou Silva (2004, p. 66), “o cotidiano das escolas en
carceradas pode variar bastante de um estabelecimento para outro, ape
sar de serem vinculadas à mesma Fundação, a fUnap”.

Um dos pontos importantes referese ao distanciamento da Funda
ção – fUnap – ou dos agentes responsáveis pelos programas. Mesmo 
com a regionalização dos programas, o número de funcionários – téc
nicos – ainda é pequeno e, por isso, insuficiente para percorrer todas 
as unidades. Basta ver que em determinadas regiões do estado, as dis
tâncias entre a Regional e as unidades prisionais superam os 100 quilô
metros. Dessa forma, como um gerente ou técnico pode acompanhar 
sistematicamente, por exemplo, 14 unidades, uma distante da outra?

Outro dado constatado por Silva (2004), e que também queremos 
discutir, referese à falta de uma proposta curricular. Até o momento, as 
propostas criadas e implantadas mostramse deficientes. Deficientes por 
muitas vezes se constituírem apenas em uma sequência – roll – de as
suntos e temas a serem desenvolvidos. Em outras vezes, por não con
templarem todas as etapas dos programas.

Como salientou Silva (2004, p. 67), “a proposta curricular da fUnap 
também dá indícios que o trabalho a ser desenvolvido deve acontecer de 
forma mais isolada. Em nenhum momento indica possibilidades de ações 
conjuntas com outros setores da prisão”.

Esse isolamento é sentido ainda hoje. Não foi possível, ao longo dos 
últimos anos, aproximar na quase totalidade dos presídios os diferentes 
setores para constituição de um projeto comum. Exemplo claro disso 
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é que para o setor de disciplina as atividades escolares são as que mais 
sofrem, pois qualquer “barulho” diferente na unidade é motivo para sus
pender as atividades executadas no setor de educação.

Em relação aos educadores, notamos a necessidade de uma melhor 
qualificação. Se, ao longo dos anos, a crítica era feita aos monitores 
contratados e pertencentes ao quadro da Fundação que precisavam 
ter apenas o ensino médio, hoje a situação parece ficar um pouco mais 
complicada. Nos últimos anos, diante da impossibilidade de realização 
de novos concursos e, consequentemente, de ampliação do número de 
educadores dessa Fundação frente à “explosão” do número das unidades 
prisionais no Estado de São Paulo, a fUnap optou por utilizar alunos uni
versitários – na função de estagiários – por um período de dois anos e 
de contratar os próprios presos para assumirem a função de monitores.

Ora, se já criticávamos os monitores/educadores com formação até 
o ensino médio, o que dizer de “monitores presos” que em momento al
gum tiveram uma formação específica para atuarem como educadores.

Talvez, neste momento, poderíamos concordar com outra afirma
ção apresentada por Silva: 

(…) a escola encarcerada atua muito mais como um instrumento 
de passatempo dos presos, evidenciando um descompromisso com 
a libertação dos sujeitos que a frequentam do que qualquer possibi
lidade de natureza educativa. Do contrário, o que dizer de apenas 
duas horas diárias de aula para um corpo estudantil que fica trancado 
por todo o dia? (silva, 2004, p. 168).

Notamos também que uma outra dificuldade referese ao número de 
alunos atendidos. Conforme os números divulgados pela SAP, em dezem
bro de 2006, apenas 13% dos presos estavam matriculados na escola, ou 
seja, frequentavam o programa de educação. Ora, este número está mui
to aquém da demanda de presos em potencial que poderiam estar estu
dando, visto que o último senso penitenciário realizado mostrou que do 
total da população encarcerada 87% não concluiu o ensino fundamental.

Constatamos também, como Silva, que o panorama das escolas en
carceradas revela que as ações realizadas durante a trajetória histórica 
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da educação escolar penitenciária no Estado de São Paulo não foram 
suficientes para a constituição de um programa educativo de qualidade 
dentro das inúmeras unidades prisionais existentes. Observamos que 
há um balaio de gato de ideias, valores e propostas em um mesmo co
tidiano pedagógico.

Ora, não é para menos, com as mudanças de diretorias e eleição de 
novas prioridades a cada período, surgem “novos” projetos, novas ideias. 
Muitas vezes, orientações ou determinações que não condizem com as 
interiores. A sensação que permanece é de que aqueles que assumem os 
cargos de chefia pretendem ao assumir “reinventar a roda”.

Nesta pesquisa, também procuramos investigar o material didático uti
lizado. Observamos que a falta ou inexistência dos mesmos colaboram 
com a desarticulação dos programas de educação. Em alguns períodos, 
através de convênios firmados com a Fundação Roberto Marinho, uti
lizouse em algumas unidades os fascículos do Telecurso 2000. Porém, 
naquele período (2002), o convênio restringia as unidades que receberiam 
o material didático em um número de 20; hoje, passados quase cinco anos, 
não encontramos mais esse material e, quando encontramos, não os te
mos em número suficiente para atender a todos os alunos e turmas.

Nas bibliotecas, quando estas existem ou quando estão organizadas, 
também sentimos a falta de livros didáticos que possam ser utilizados 
em sala de aula (na “cela de aula”).

Outro dado que também corrobora com o “fracasso” dos projetos edu
cacionais implantados nos presídios diz respeito à certificação. Histo
ricamente, o reconhecimento de conclusão do ensino fundamental e 
médio deuse através de outras instituições ou órgãos do governo. O 
mais antigo – e gratuito – é o cesU (Centro de Exames Supletivos), 
ofertado no Estado de São Paulo até 2007, que oferecia anualmente a 
oportunidade de interessados – seja na prisão ou na rua, sendo através 
da frequência na sala de aula ou na modalidade não presencial – de reali
zarem os exames supletivos através de provas de eliminação de matérias.

Até 1996, esses exames eram realizados duas vezes ao ano. Ou seja, 
os interessados tinham a oportunidade de realizarem os exames no 
primeiro  e no segundo semestre. Posteriormente, a oferta dos exames 



250

o espaço da prisão e suas práticas educativas

diminuiu e, nos últimos anos, esses exames acontecem somente uma 
vez por ano.

A partir de 2007, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo 
optou pelo encceJa, e, em 2008, não mais utilizou os exames do cesU.

Notamos que este processo não contribui de uma forma eficaz para 
as pessoas que estão interessadas em completar os seus estudos e se 
encontram encarceradas. Tentaremos explicar. Podemos afirmar que o 
tempo de permanência de um aluno preso na “cela de aula” pode variar 
muito. Temos tanto alunos que frequentam a escola por um prazo de um 
mês como alunos que conseguem permanecer na escola, frequentando 
as aulas por um tempo maior. Porém, isto não significa permanecer na 
mesma turma. Durante os últimos anos, a média observada, referente 
à manutenção de uma mesma turma, não ultrapassa o prazo de seis 
meses, sendo que em algumas unidades – não raras as exceções – como 
por exemplo a PII de São Vicente (dados referentes a junho de 2007), 
num período de 40 dias, temos uma nova turma, novos alunos. Este alto 
número de substituições – rotatividade – de alunos impede a implantação 
de qualquer modelo, importado da rua, sem as devidas adequações.

Com isto, analisando o processo de eliminação de matérias ofereci
do pelo cesU/encceJa podemos observar a grande dificuldade encon
trada pelos educadores e “alunos presos”. Um exame – prova – que 
acontece somente uma vez por ano, não atende às necessidades de 
todos os alunos matriculados no programa de educação oferecido e 
mantido pela fUnap nos estabelecimentos prisionais do Estado de São 
Paulo. Nesse período – um ano – muitos alunos, por inúmeros motivos, 
não estão mais frequentes em sala de aula, ou na “cela de aula”. Ou 
conseguiram um emprego, ou foram transferidos de unidade, ou estão 
no “castigo”, ou, em outras vezes, conseguiram a progressão de regime 
e estão em outra unidade. 

É de se esperar que no momento da transferência, já que nos refe
rimos ao conjunto das escolas, presentes na quase totalidade das unida
des, o “aluno preso” consiga automaticamente, caso seja de seu interesse, 
uma vaga na nova unidade, na outra escola. Porém, o que observamos 
é que o processo é um pouco mais complicado, na gíria da prisão: o 
processo é lento!
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Ao chegar em uma nova unidade o sentenciado passa aproximadamente 
por um período de 30 dias pelo regime de observação (R. O.). Nesse 
período, ele está tecnicamente impedido de participar de qualquer ati
vidade, seja de caráter laboral ou educacional. Após o período de obser
vação, nem sempre ele encontra de imediato uma vaga na nova escola. 
Isto faz com que muitos “alunospresos” interrompam, se não de forma 
definitiva, mas por um período, o seu processo de formação.

Uma situação ainda pior referese ao período de inscrições para os 
exames supletivos. O cesU costuma fazer as inscrições nos meses de 
julho e agosto para o exame que acontecerá entre os meses de novem
bro ou dezembro. Se o “sentenciado” não estiver frequentando a escola 
no período das inscrições, automaticamente, após o prazo estabelecido, 
ele estará impedido de participar dos exames de eliminação de matéria. 
Isso também é um fator que desestimula o “alunopreso”. Sem ter a 
perspectiva de rea lizar os exames e, dessa forma, concluir “oficialmen
te” uma etapa de sua formação, o alunopreso desiste muitas vezes da 
escola e só retornará no próximo ano.

Outro dado importante e que reforça a ideia da falta de uma proposta  
pedagógica diz respeito à quantidade de temas e assuntos solicitados para 
a realização dos exames oferecidos pelo cesU. Conforme podemos anali
sar, é praticamente impossível num tempo tão curto de horas aulas (mui
tas vezes, como já apontamos, a impossível tarefa de num prazo de pou
cos meses, abordar em sala de aula a totalidade dos conteúdos exigidos). 
Além disso, com a grande rotatividade de alunos e níveis diferentes de 
conhecimento – heterogeneidade, haja vista que numa mesma turma po
demos encontrar alunos que já eliminaram uma das áreas/matérias defini
das pelo cesU e outros que estão enfrentando esse processo pela primeira 
vez – os professores são obrigados muitas vezes, durante o período de 
um ano, recomeçar todo o processo – “o eterno retorno” –, novos alunos, 
novas dificuldades e a necessidade de recomeçar parece não ter fim.

Em 2005, foi implantado o programa “Tecendo a liberdade”. A 
princípio, a proposta pretendia superar essas dificuldades, porém, ao 
analisarmos  o projeto depois de dois anos de sua implementação, per
cebemos que esse projeto não surtiu os efeitos desejados.
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O programa “Tecendo a liberdade” tinha como estrutura inicial a 
utilização de 24 módulos que deveriam ser aplicados aos alunos num 
perío do de dois anos. Com isso se esperava uma sincronização entre as 
unidades prisionais para que todas, ao mesmo tempo, trabalhassem a se
quência dos módulos de forma conjunta. Dessa forma, caso um aluno fosse 
transferido, ele poderia “teoricamente” acompanhar ou continuar os seus 
estudos em uma outra unidade, numa outra escola. 

A certificação se daria ou através da realização dos exames como 
encceJa e cesU, mas, por outro lado, buscouse uma alternativa: a 
autorização para a própria Fundação realizar a certificação, ter auto
nomia para emitir os certificados.

Hoje, o que podemos perceber: todo o esforço no sentido de ela
borar o material e formar os educadores, sendo na maioria educadores 
presos, parece ter ido por água abaixo, ou seja, como reunir os presos 
para momentos de formação? Com a mudança da Diretoria Executiva, 
não conseguimos perceber a manutenção do programa para os próxi
mos anos. Um dado significativo referese ao fato de que o orçamento 
de 2008 não contempla a confecção de novos módulos ou a reimpres
são daqueles que já foram utilizados e que precisariam ser reeditados 
para serem entregues aos novos alunos.

Outro dado importante, como já apontamos, é um processo que de
more muito tempo, ou seja, que tenha uma carga horária muito extensa, 
se mostra ineficaz. Historicamente, em 2002 a Fundação Roberto Ma
rinho assinou um convênio com o Ministério da Justiça para a formação 
de 500 alunos, em dez telessalas nas unidades prisionais do Estado de 
São Paulo. Esse processo formativo estava previsto para acontecer num 
prazo de um ano e meio (18 meses). Ao término desse período, poucos 
foram os alunos que conseguiram eliminar todas as disciplinas. Os 500 
alunos que iniciaram o curso não o terminaram.

Como já demonstramos, não é possível manter os alunos numa 
mesma turma por um período tão longo. Porém, poderíamos apostar 
que, se cada escola seguisse um planejamento único para aplicação de 
módulos, os alunos, ao serem transferidos, poderiam continuar os seus 
estudos. O que podemos notar, durante a nossa pesquisa, é o fato de 
que muitas das escolas abandonaram a utilização dos módulos ou, se não 
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abandonaram, escolheram de maneira aleatória o módulo a ser estudado. 
Com isso, a possibilidade de continuação dos estudos é quase nula.

Outra observação importante diz respeito à certificação. Até o momen
to, todo o esforço para o reconhecimento do programa “Tecendo a li
berdade” mostrouse em vão e a fUnap continua dependente de outras 
instituições para realizar a certificação de seus alunos, através do cesU 
e encceJa. Este último, aplicado em 2006 nos estabelecimentos prisionais 
do Estado de São Paulo, só certificará, pelo que sabemos até o momento , 
os alunos que completaram o ensino médio. Já para aqueles que realiza
ram os exames (provas) referentes ao ensino fundamental, resta esperar, 
pois o Inep, responsável pelo encceJa, não decidiu qual instituição emi
tirá os certificados referentes ao ensino fundamental.

Com isso, notamos a preocupação dos alunos e educadores referente 
à certificação. Como os módulos foram pensados para serem aplica
dos e utilizados pelos alunos em sala de aula e, a partir deste processo 
ser elaborada uma avaliação diferenciada que atendesse aos objetivos, 
princípios e conteúdos estabelecidos, eles – os módulos – se tornaram 
insuficientes para “prepararem” os alunos para o exame do cesU. Com 
isso, pouco a pouco, diante da falta de perspectiva, os educadores e 
alunos estão abandonando a utilização dos módulos e buscam, de forma 
muitas vezes intuitiva, elencar e selecionar, diante do roll de conteúdos 
que faz parte do programa apresentado pelo cesU, aqueles conteúdos que 
consideram mais importantes.

Com isso, parece que voltamos à estaca zero. Recomeçamos como 
Sísifo novamente a árdua tarefa. No momento que vislumbramos novos 
horizontes, no topo da montanha, com a pesada rocha e o sentimento de 
missão comprida, esta se precipita novamente para o ponto de origem.

Incomodados com esta situação, fomos ouvir os presosalunos e pro
fessores, como também os funcionários. Um de nossos interesses e preocu
pações era o de confirmar as nossas observações, outro, de buscar suges
tões e anseios, como também os desejos para a construção de uma escola 
de verdade.

Para os alunos, a falta de investimento e de recursos talvez seja o pon
to principal que mereceria um cuidado maior. Por outro lado, mesmo  
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com estes obstáculos, não deixam de referirse ao aprendizado, à aten
ção dos professores e à importância do estudo para suas vidas.

Em relação ao “esquecimento” da educação nos presídios, podería
mos nos referir à dificuldade de remição pela educação. Ora, se conside
rarmos o estudo enquanto uma atividade intelectual – trabalho – por 
que não garantir este benefício – a remição – pelos dias “gastos” em 
sala de aula, principalmente quando, nos discursos, defendemos que a 
educação faz parte dos processos de “reabilitação”.

Com isso, talvez poderíamos também resolver um outro fator, ou 
seja, incentivar a população carcerária a frequentar a escola e com isso 
aumentar gradativamente a oferta e o atendimento escolar nas prisões.

Mais um ponto importante que merece a nossa atenção. Desde o início 
do programa de educação da fUnap, 1989, as aulas no interior das prisões 
sempre foram pensadas e organizadas com uma carga horária diá ria de 
duas horas. Talvez, seja o momento de desconstruirmos também este mo
delo e refletir sobre os ganhos, principalmente em relação à qualidade, que 
poderíamos obter juntamente aos alunos, caso estes permanecessem por 
um período maior em sala de aula. Exemplo disso, temos os cursos pro
fissionalizantes que, quando ofertados, mantêm uma média de três horas 
diárias de aula. Sendo assim, acreditamos que, ao aumentar, por exemplo, 
a carga horária diária, poderíamos concluir etapas do programa de educa
ção num tempo menor e, dessa forma, ser mais proveitoso para os alunos. 
E, juntamente com essas possibilidades, pensarmos num material didático, 
com um novo modelo de certificação, em que estaríamos implantando um 
novo modelo educacional, uma nova estruturação da “grade” curricular 
que iria ao encontro de suprir as necessidades desse contexto tão adverso.

Conclusão

Diante do modelo de desenvolvimento econômico implantado nos 
países do “terceiro mundo”, notamos um aumento das modalidades de 
exclusão social.

O preço pago pela população, principalmente a mais pobre, pode ser 
notado, no cotidiano dos países periféricos, com a escassez de atendi
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mentos na área da saúde, educação e, por outro lado, na precarização dos 
direitos trabalhistas, como também na possibilidade do “fim do emprego”.

Seguindo nesta perspectiva, países em desenvolvimento, como os que 
integram o bloco econômico Mercosul, sobrevivem quase que diaria
mente sob a ameaça de uma desestabilização econômica que inviabili
za, pelo menos no âmbito teórico, a implementação de políticas que 
erradiquem a miséria e consequentemente a distribuição equitativa 
dos benefícios sociais (JUlião, 2003, p. 26).

Dessa forma, nesse contexto miserável, pensar sobre a educação nas 
prisões pode parecer um luxo. Porém, ao investigarmos essa realidade, es
tamos cientes de que os problemas por nós enfrentados são muito maiores 
e, por limites da nossa atuação e principalmente desta pesquisa, tivemos de 
nos debruçar somente em uma faceta deste “novo mundo globalizado”. 
Nesse contexto, como apontou Julião (2003), os assuntos relacionados 
à segurança pública, e consequentemente ao sistema penitenciário, pas
saram a ser importantes na elaboração de políticas públicas.

Diante desses dados, refletir sobre a relação entre educação e rein
tegração social para aqueles que cumprem pena privativa de liberdade 
é uma tarefa, muitas vezes, quase que impossível.

Se por um lado as leis preveem que o atendimento educacional, jun
tamente com o trabalho e a cultura, deve estar presente em todas as 
unidades penais, na prática constatamos que nem sempre este direito 
está garantido.

Em linhas gerais, a questão da educação como programa de resso
cialização na política de execução penal é um assunto ainda nebuloso. 
Reduzidas são as discussões que vêm sendo implementadas nessa direção. 
Poucos são os estados que vêm reconhecendo a sua importância, no con
texto político da prática carcerária.

Verificase que as unidades penais ainda não possuem ações regula
res de ensino, posto que o maior interesse dos internos penitenciários 
está diretamente nas atividades laborativas que, além do ganho financeiro, 
oferecem a possibilidade do abatimento de parte de pena (JUlião, 2003).
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Em contrapartida, a existência de ações educacionais não é garantia 
da presença dos internos, porque, conforme apontou Julita Lemgruber 
(1999):

(…) a escola, que teoricamente seria um veículo de mobilidade so
cial, não surte os efeitos esperados. Currículos tradicionais, aliados 
a um quadro de professores que, aparentemente, não estão treina
dos para o desempenho de suas tarefas, jamais provocarão atitudes 
positivas por parte dos internos (lemgrUber, 1999, p. 49).

Isto posto, diante do que pudemos acompanhar, é urgente que ex
ploremos mais essa realidade e busquemos mais elementos para cons
truirmos uma “escola de verdade”.

Para isso, esperamos contribuir com alguns elementos que considera
mos importantes para a elaboração de políticas educacionais nas prisões.

Durante o período em que estivemos, atuamos no sistema prisional, 
e mais especificamente nos momentos em que assumimos o papel de 
pesquisador pudemos observar situações e elementos que de maneira 
nenhuma poderão se ignorados.

Partindo da análise do sistema prisional paulista, hoje estamos mais 
seguros em defender um modelo educacional específico para as prisões, 
pois nos convencemos cada vez mais que esse ambiente – locus da pesqui
sa – possui características próprias, como são específicas as necessidades 
dos alunospresos – cativos – que ali se encontram e buscam na escola 
mais um momento e um “auxílio” para sua reintegração social.

Se muitos defendem que a especificidade pode discriminar, após es
tes anos de experiência e acompanhamento das atividades educacionais 
no interior das prisões nos convencemos que a “diferença” se faz neces
sária. Como afirmou Santos (2007, p. 92), “todo mundo tem direito à 
igualdade quando a diferença discrimina e todo mundo tem direito à dife-
rença quando a igualdade descaracteriza”. Dessa forma, acreditamos que ao 
insistirmos em políticas que “igualem” a educação oferecida nas prisões 
aos modelos implementados “na rua”, sem considerar as suas especificida
des, descaracterizamos essa educação.
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Nesse sentido, podemos recorrer ao Plano Nacional de Educação 
(PNE), pois quando se refere à Educação de Jovens e Adultos defende 
que, além de um conteúdo básico nacional, cada contexto precisa ter 
seu conteúdo específico.

Isto posto, defendemos que não só a educação nas prisões deverá ter 
seu conteúdo específico, como cada unidade prisional, que poderá em 
suas escolas, conforme suas necessidades, elaborar uma “grade” que faça 
esta sincronia entre um conteúdo básico nacional e um conteúdo pró
prio, referente ao contexto em que está inserida e as necessidades dos 
sujeitos ali presentes.

Desta forma, apostamos numa diferenciação que promova a igual dade 
de oportunidades, uma discriminação positiva. Pois de nada adianta in
vestir em programas educacionais nas prisões se estes não garantirem 
qualidade e uma possibilidade real de reintegração desses sujeitos que 
ali se encontram – “órfãos da cidade”.

A necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e com
petências para enfrentar essas transformações alterou a concepção 
tradicional de educação de jovens e adultos, não mais restrita a um 
período particular da vida ou a uma finalidade circunscrita. Desen
volvese o conceito de educação ao longo de toda a vida que há de 
se iniciar com a alfabetização. Mas, não basta ensinar a ler e escrever. 
Para inserir a população no exercício pleno da cidadania, melho
rar a sua qualidade de vida e de fruição do tempo livre, e ampliar 
suas oportunidades no mercado de trabalho, a educação de jovens e 
adultos deve compreender no mínimo, a oferta, de uma formação 
equivalente às oito séries iniciais do ensino fundamental (valente , 
2001, p. 106).

No mesmo documento podemos também encontrar afirmações 
sobre a necessidade de diversificação dos programas e a “produção de 
materiais didáticos e técnicas pedagógicas apropriadas, além da especia
lização do corpo docente”.

Gostaríamos também de salientar que muitas das questões real
çadas nesta pesquisa já haviam sido detectadas anteriormente. Como 
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apontamos  (leme, 2002), não podemos pensar a educação na prisão so
mente como uma preparação para os exames supletivos. Essa educação, 
na prisão e não para a prisão, tem a obrigação de melhorar, contribuir 
com a qualidade de vida dos alunos – sentenciados – durante o cumpri
mento da pena e, especialmente, no momento da sua liberdade. Além 
disso, pensamos também que a escola muito mais do que simplesmente  

“informar” sobre os conteúdos que deverão “cair” no exame, precisa “for
mar” e, para se tornar um espaço formativo, precisamos lembrar que, 
em muitos casos, a “pena dura mais do que o processo formativo”. Assim, 
temos que enfrentar um duplo desafio. Por um lado, organizar o pro
cesso formativo para alunos que permanecerão pouco tempo na escola. 
Estes, como qualquer outro aluno, em qualquer outra escola, ao ser ma
triculado deseja ter consciência de todo o processo, ou seja, início e fim 
de cada etapa. Por outro lado, a escola também precisa ser um espaço 
formativo para aqueles que, ao concluírem as etapas de formação – en
sino fundamental e médio – ainda deverão continuar cumprindo a pena.

Diante dessas necessidades, acreditamos que a “cela de aula”, além 
de ser um espaço da educação formal nas prisões, seja também um 
espaço de produção cultural e que seja um espaço que comporte os 
diversos interesses de formação dos alunos.

Além desses dados, sabemos também que as políticas educacionais im
plantadas nas prisões devem buscar a “integração com a educação profis
sional”. Com isso, podemos afirmar que teremos um aumento da eficácia 

tornandoos mais atrativos. É importante o apoio dos empregadores 
no sentido de considerar a necessidade de formação permanente – o 
que pode darse de diversas formas: organização de jornadas de tra
balho compatíveis com o horário escolar; concessão de licenças para 
frequência em cursos de formação de jovens e adultos no próprio 
local de trabalho (valente, 2001, p. 78).

Como foi destacado no PNE, a necessidade de conciliar os horá
rios da escola com os horários de trabalho também é um desafio no 
interior da prisão. Além de uma oferta escassa de trabalho e educação, 
a maioria  dos alunospresos enfrentam este dilema, pois, em grande 
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parte das unidades prisionais, os horários destas atividades concorrem 
entre si. Ou seja, quem está trabalhando não tem o direito de frequen
tar a escola e quem deseja continuar estudando não pode trabalhar. 
Sabemos que na prisão como na rua esse dilema, quando enfrentado 
pelos alunos, tem como solução a opção pelo trabalho em detrimento 
da possibilidade de frequentarem um processo de formação escolar. A 
necessidade de ganhar um salário, por menor que seja, deixa para o 
futuro a tentativa de concluir um determinado curso.

Durante o processo de investigação pudemos avaliar que o sucesso 
dos “cursos profissionalizantes”, além do conteúdo e das aulas práticas, 
devese também por mais dois fatores:

•	 A	data	preestabelecida	de	início	e	término	do	curso,	o	que	favo
rece aos alunos na organização de seu tempo, pois sabendo que os 
cursos tem duração de aproximadamente 120 horas, por exem
plo, os alunos, ao se matricularem, já sabem a data do término.

•		   A certificação, que é feita por uma instituição reconhecida. A 
fUnap possui parceria com o senai e, nos últimos anos, quando 
ofereceu cursos de formação profissional, além desta instituição, 
fixou parcerias com o Senac e com a Fundação Paula Souza.

Dessa forma, implantar cursos em todas as unidades prisionais e de 
maneira periódica, frequente, seria uma das ações fundamentais para a 
reorganização do espaço escolar e formação dos prisioneiros.

A partir dos dados apresentados pela SAP, em dezembro de 2006, 
somente 1.400 alunos, aproximadamente, estavam participando de 
algum curso profissionalizante. Esse número é inexpressivo quando  
comparado  ao número total de prisioneiros, no mesmo período, 
ou seja, 144 mil. Além disso, como já relatamos, a oferta de cursos 
profissionalizantes  depende  diretamente da dotação orçamentária. Infe
lizmente, esse acréscimo de valores no orçamento da fUnap não ocorre 
todos os anos. Há períodos em que praticamente não há possibilidade de 
realização dos mesmos, fato que contraria o artigo 17 do PNE, que se 
refere aos objetivos e metas, em que podemos ler: “implantar em todas 
as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendem  adolescentes 
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e jovens infratores, programas  de educação de jovens e adultos de nível 
fundamental e médio, assim como de formação profissional (…)”.

Referente ainda ao programa de educação, salientamos que a certi
ficação é um ponto que merece uma atenção especial na elaboração das 
políticas educacionais. Conforme já descrevemos, o modelo atual, com 
inscrições sendo realizadas no meio do ano e avaliações no final do ano, 
não responde às necessidades e aos anseios dos alunospresos, nem dos 
educadores. Além disso, por ser um exame elaborado por uma institui
ção externa, os educadores não conseguem interferir no processo, seja 
na elaboração de um programa a ser estudado ou na própria avaliação 
do processo. O que fazer? Criar nas instituições credenciadas para a 
aplicação do exame e reconhecimento do certificado de conclusão, no 
caso do Estado de São Paulo o cesU ou as Diretorias de Ensino, parce
rias para reformular o modelo de certificação da conclusão do curso. E 
podemos afirmar isto, pois esse processo já ocorre de maneira isolada 
em algumas unidades. Ou seja, em alguns municípios nos quais as dire
torias de ensino mantêm salas de suplência nas unidades prisionais, estas 
têm autonomia para “confeccionar as provas” e emitir os certificados de 
conclusão. Com isso, pelo calendário aplicado pelas diretorias de ensino, 
os alunos têm a possibilidade de realizarem os exames de eliminação 
de matérias em períodos semestrais, ou seja, duas vezes por ano. Além 
disso, as inscrições podem ser feitas na semana de aplicação da prova, 
fato que garante a participação dos alunos na sua quase totalidade. Dessa 
forma, os alunospresos passam a ter uma maior oferta de oportunidade 
para realização dos exames. Sendo a diretoria a “autora” da “prova”, os 
conteúdos podem ser previamente selecionados, o que interfere de for
ma positiva e direta na elaboração da “Grade curricular” e na formatação 
de uma proposta pedagógica que garanta conteúdos nacionais básicos e 
conteúdos específicos, referentes às necessidades de cada unidade.

Outro dado interessante referente à autonomia das diretorias de en
sino em relação à certificação diz respeito às datas e horários dos exames. 
Enquanto o cesU segue um calendário aplicado a todo o Estado, onde 
os exames acontecem aos domingos – um dia excelente para qualquer 
trabalhador que esteja em liberdade – na prisão, o domingo é um dos 
piores dias. Ora, os finais de semana nas prisões são reservados às visi
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tas. Dessa maneira, muitos alunospresos deixam de fazer a prova para 
aproveitarem o máximo possível a companhia dos parentes e amigos – 
isto sem falar nos obstáculos impostos pelas diretorias de disciplina na 
organização dos presos para o exame. Já as diretorias de ensino utilizam 
um calendário diferenciado, no qual os exames acontecem durante os 
dias da semana, no horário das aulas. Isso parece não fazer grande dife
rença, porém quando pensamos na realidade das prisões, no seu coti
diano, isso faz uma diferença enorme, pois praticamente não interfere 
em sua rotina.

Como já apontamos, a “cela de aula” precisa ser um espaço que ofe
reça mais do que a educação básica. Apostamos que esse espaço tam
bém precisará oferecer a oportunidade de desenvolvimento de outras 
habilidades – artísticas e culturais. Assim, conforme podemos ler no 
PNE, em seus objetivos e metas, existe a necessidade de “articular as 
políticas de educação de jovens e adultos com as culturais, de sorte 
que sua clientela seja beneficiária de ações que permitam ampliar seus 
horizontes culturais”.

Por fim, um outro ponto que precisa ser considerado, e que de ma
neira alguma é menos importante, diz respeito à formação dos edu
cadores. Hoje, tendo a Fundação um quadro diversificado – monito
res CLT, estagiários e presos –, pensar em momentos formativos, nos 
quais todos possam estar incluídos, é quase que impossível. Ora, como 
reunir os monitores presos em um único lugar? Dessa forma, além 
de organizarem momentos formativos, a fUnap terá que pensar na su
peração dos limites frente à impossibilidade real de reunir todos os 
educadores em um único local. Além disso, fazse urgente a elaboração 
de convênios com universidades e organizações da sociedade civil para 
que possamos  refletir, investigar sobre a realidade das prisões e propor 
programas, como garantir a formação dos educadores. Diante de tais 
difi culdades, a utilização das novas tecnologias talvez possa suprir algu
mas das necessidades apontadas, principalmente no que diz respeito à 
formação de educadores. Visto a impossibilidade de reunir as diversas 
categorias de educadores em um único lugar, para possibilitar a for
mação e o diálogo, a implantação, por exemplo, de videoconferências 
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seria um investimento interessante, até mesmo para a formação dos 
demais agentes que atuam nas unidades prisionais.

Enfim, estes são alguns pontos que esperamos que possam contribuir 
para a elaboração de políticas educacionais no sistema prisional do Estado 
de São Paulo. Sabemos que estas observações são limitadas e não darão 
conta de todos os problemas enfrentados no cotidiano das prisões. Mas, 
por outro lado, esperamos que ao menos possam suscitar inquietações e 
que outros pesquisadores como, e principalmente, aqueles que estão  res
ponsáveis pela implementação de políticas públicas de educação possam de 
alguma maneira aproveitar, quem sabe, em decisões futuras.
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