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RESUMO

O presente trabalho foi extraído da pesquisa de mestrado realizada na Faculdade de

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (2015/2017), intitulada “Humanização do

espaço carcerário: Uma análise das políticas públicas para oferta de trabalho e educação no

sistema prisional de Minas Gerais”, na qual se buscou analisar a execução das políticas



públicas direcionadas à oferta do direito ao trabalho e à educação aos custodiados do sistema

prisional do estado de Minas Gerais. O objeto deste estudo é a formação do encarcerado como

condição para sua emancipação, libertação e o exercício da cidadania. Os dados relativos ao

sistema prisional revelam que o cárcere é o lugar mais extremo da exclusão social. O Brasil

administra o terceiro maior sistema penitenciário do mundo1, com 726.712 pessoas

encarceradas, segundo dados do INFOPEN de junho de 2016. A maior parte da população

carcerária brasileira é composta por jovens na faixa etária entre 18 e 29 anos (54,8%), sendo

que 60,83% deles não completou o ensino fundamental. Esses dados revelam o perfil do

encarcerado como jovem, de baixa escolaridade e sem formação profissional. A baixa

escolaridade é uma característica que se mostra bastante prejudicial para o ingresso dos

sujeitos no mercado de trabalho. O sujeito em privação de liberdade precisa de formação

profissional para se inserir nas relações de produção, em paridade de condições com os outros

sujeitos aos quais não foi negado o direito à formação.

Palavras-Chave: Educação; educação e trabalho em prisões; direitos humanos; emancipação.

1 Notícia publicada pela Agência Brasil. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-
12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-


Introdução

O presente artigo tem como objeto a formação do encarcerado como condição para sua

emancipação e libertação para o exercício da cidadania. Fruto de pesquisa de mestrado,

realizada em 2015/2017 no Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG

e do Observatório Nacional do Sistema Prisional (ONASP)2, na qual se buscou analisar a

execução das políticas públicas direcionadas à oferta do direito ao trabalho e à educação aos

custodiados do sistema prisional do estado de Minas Gerais.

A luta pela garantia do direito à educação para todos vem sendo travada há séculos e

ganhou força desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

promulgada em 1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A Declaração prevê em seu

artigo vinte e três que toda pessoa tem direito à instrução, sendo que esta deverá ser gratuita e

universal.

No Brasil, a Constituição da República de 1988 instituiu a educação como direito de

todos. Por sua vez, a Lei de Execução Penal – LEP  assegura ao condenado e ao internado

todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. A LEP estabelece ainda a garantia da

assistência educacional a todos os condenados. Porém a oferta de educação no âmbito do

sistema prisional brasileiro ainda é bastante acanhada, contribuindo para reforçar a exclusão

social da população carcerária.

A juventude, a baixa escolaridade e a raça negra são as principais características da

maioria dos sujeitos que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil. Essa parcela da

população teve negado o direito à educação na infância e tem novamente esse direito negado

no cárcere.

Quando o tema é educação no sistema prisional os dados revelam que o cárcere é o

lugar mais extremo da exclusão social. O Brasil administra o terceiro maior sistema

penitenciário do mundo3, com 726.712 pessoas encarceradas, segundo dados do INFOPEN de

junho de 2016. A maior parte da população carcerária brasileira é composta por jovens na

faixa etária entre 18 e 29 anos (54,8%), sendo que 63% deles não completou o ensino

fundamental (INFOPEN, 2013). Esses dados revelam o perfil do encarcerado como jovem, de

baixa escolaridade e sem formação profissional. Boiago e Noma (2012, p. 6) afirmam que a

2 O ONASP apoia, articula e desenvolve pesquisas sobre o sistema prisional. Ele pode ser acessado através do
site https://www.ufmg.br/ead/onasp e através de suas publicações (FIDALGO e FIDALGO, 2017) e do Dossiê
“TRABALHO E EDUCAÇÃO ENCARCERADOS”, TRABALHO & EDUCAÇÃO (2017).
3 http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-
726712-pessoas

www.ufmg.br/ead/onasp
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-


educação prisional possibilita expectativa de emprego, “favorece relações sociais estáveis”,

meios legais de conseguir dinheiro para suprir suas necessidades, capacidade para enfrentar a

autoridade sem violência, etc.

O direito do encarcerado à formação e a educação para todos: Uma ficção jurídica?

Para falar do direito do encarcerado à educação é preciso, primeiro, conhecer a

formação do marco normativo do “direito à educação para todos” que é uma manifestação da

luta de classes, revelando, de um lado, a busca da classe proletária por uma formação que lhe

permita galgar postos de trabalho e melhores condições de vida, e, de outro lado, a formatação

da escola pelo Estado como instituição formadora de mão de obra para o capital. O direito do

encarcerado à educação decorre da afirmativa contida na Constituição da República que diz

que a educação é “direito de todos e dever do Estado e da família” (CF, artigo 205).

A busca pela garantia do direito à educação para todos é uma luta que continua sendo

travada até os dias atuais. Segundo dados do 11º Relatório de Monitoramento Global de

Educação para Todos divulgado pela UNESCO, em 2011, o Brasil era o oitavo país do mundo

com maior taxa de analfabetismo entre adultos, com 12,9 milhões de analfabetos com 15 anos

ou mais. Esses dados revelam que ainda há uma enorme massa da população adulta que não

teve acesso à educação. O acesso à educação é essencial para que a pessoa tenha acesso

também a postos de trabalho.

O trabalho e a educação foram reconhecidos como direitos inerentes a todos os seres

humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948 (artigo 23 e 26).

Consagrada a sua universalidade, tais direitos foram reafirmados em relação aos encarcerados

nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos adotadas pelo primeiro Congresso das

Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, realizado em

Genebra em 1955. Nesse documento foram estabelecidos os princípios e regras de uma boa

organização penitenciária, representando, em conjunto, as condições mínimas aceitas pelas

Nações Unidas para tratamento dos reclusos.

A análise das Políticas Públicas para oferta de educação no sistema prisional precisa

partir da premissa de que a educação é um direito fundamental, subjetivo, pertencente a todo

ser humano. O direito à educação é um bem social necessário ao desenvolvimento da pessoa e

essencial para a convivência em sociedade. No Brasil, a luta pela garantia de educação para

todos tem como um dos principais marcos o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova,



lançado em 1932. Esse documento teve circulação em âmbito nacional e tem sido objeto de

estudo e críticas por diversos estudiosos da educação.

O Manifesto, dirigido ao povo e ao governo começa dizendo que “na Hierarquia dos

problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade o da educação” e que,

depois de 43 anos de regime republicano, as reformas educacionais e educativas não

conseguiram criar um sistema de organização escolar à altura das necessidades modernas e

das necessidades do país (Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932).

Segundo Gadotti (2012), o Manifesto surgiu num momento histórico em que havia um

confronto de ideologias: de um lado a igreja, que detinha o monopólio da educação no Brasil,

com um ensino oligárquico e elitista e, de outro lado, os pioneiros da educação que defendiam

uma educação fundamental, universal, voltada para o trabalho produtivo (GADOTTI, 2012, p.

129).

Saviani (2012, p. xxiii) afirma que o Manifesto se configura como um programa de

política educacional em defesa da instituição de um sistema completo de educação pública

para todas as crianças e jovens brasileiros. Apesar das críticas e polêmicas levantadas em

torno do Manifesto, não há como negar sua influência sobre as políticas públicas educacionais

implantadas no Brasil até os dias atuais.

Fruto de um movimento que se manifestou em países da Europa e da América Latina,

o lançamento do Manifesto ocorre pouco mais de 40 anos depois da abolição da escravatura e

da proclamação da república, num momento histórico de muitos movimentos sociais. No

plano político, em 1930 havia sido criado o Ministério da Educação e Saúde e havia uma

disputa ideológica em relação aos rumos da educação no Brasil. Saviani (2012, p.10)

denominou esse movimento como um “mecanismo de recomposição da hegemonia da classe

dominante”.

Em sua obra A Nova Lei da Educação: Trajetórias, limites e perspectivas, Saviani

traça a trajetória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a partir de uma

análise dos documentos produzidos no processo de sua elaboração. Na introdução do seu

livro, ele cita a obra História da Educação Pública de Luzuriaga (1959), para dizer que a

origem da educação pública se situa nos séculos XVI e XVII com o que se chamou de

“educação pública religiosa”, conclamada pelos representantes da Reforma Protestante. Ele

prossegue dizendo que no século XVIII surge a “educação pública estatal”, período em que

ocorre o influxo do iluminismo que defendia a visão laica do mundo e a Revolução Francesa

que empunha a bandeira da escola pública universal, gratuita, obrigatória e leiga, atribuindo



ao estado o dever de promover a educação para todos. Já o século XIX foi chamado pelo autor

como o século da “educação pública nacional” quando se constituem ou consolidam os

Estados Nacionais. Mas, segundo o autor, é no século XX que ocorre o advento da “educação

pública democrática”, quando acontece a busca pela democratização quantitativa e qualitativa

da educação, através da universalização e da difusão dos movimentos de renovação

pedagógica (SAVIANI, 2011, p.4)

No Brasil, foi somente após a Revolução de 1930 que começaram a se manifestar os

problemas próprios de uma sociedade burguesa moderna. A educação começava a ser

reconhecida, inclusive no plano institucional, como uma questão nacional, sendo criado

naquele ano, após a vitória da Revolução, o Ministério da Educação e Saúde. Nos anos

seguintes houve uma série de medidas de alcance nacional relacionadas à educação, podendo

ser citadas as reformas do Ministro Francisco Campos em 1931; o Manifesto dos Pioneiros da

Educação Nova, em 1932; a Constituição de 1934 que impunha a fixação das diretrizes da

educação nacional e a elaboração de um plano nacional de educação; as reformas de 1942 e

1946 que promulgaram as leis orgânicas do ensino (SAVIANI, 2011)

Segundo Gadotti (2012, p.130), “para o Estado nacional-populista a escola

representava o instrumento ideal para a disseminação da nova ideologia desenvolvimentista,

isto é, o mito do desenvolvimento capaz de produzir o bem-estar de todos independentemente

de classe social”. O autor cita Marx para dizer que a implantação do capitalismo financeiro e

da grande indústria, supõe a cooperação, assim, a nova burguesia considerava a educação um

instrumento adequado para preparar as novas gerações de trabalhadores para a cooperação:

era a transformação das instituições em “aparelho ideológico” a serviço da sociedade política

para impor sua hegemonia.

A Constituição de 1937 cria o ensino profissionalizante e passa a obrigar as indústrias

e sindicatos a criarem escolas de aprendizagem. O ensino da disciplina de educação moral e

política se torna obrigatório em todas as escolas. Como consequência, são fundadas em quase

todos os estados as escolas técnicas profissionalizantes, pois as indústrias precisavam de

maior qualificação e diversificação da força de trabalho. Assim, segundo Gadotti, a escola se

torna “um aparelho de reprodução da mão de obra, de reprodução da divisão social do

trabalho e da ideologia dominante, consolidando a estrutura de classes” (GADOTTI, 2012,

p.130).

A Constituição de 1946 estabeleceu, em seu artigo 166, a educação como direito de

todos, definindo, ainda no artigo 168, que o ensino primário seria gratuito para todos e o



ensino oficial ulterior ao primário seria gratuito a quem provasse falta ou insuficiência de

recursos. Outro ponto importante tratado pela Constituição de 1946 foi a vinculação das

receitas, que obrigava a União a aplicar pelo menos dez por cento, e os estados pelo menos

vinte por cento das receitas de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino,

conferindo à educação um caráter prioritário na formulação e execução dos orçamentos

(BRASIL, 1946a).

Saviani (2011, p.8) afirma que a Constituição de 1946 abriu a possibilidade de

organização e instalação de um sistema nacional de educação como instrumento de

democratização pela via da universalização da escola básica, ao determinar à União a tarefa

de fixar as diretrizes e bases da educação Nacional. Foi a partir desse comando constitucional

que se abriu o caminho para a elaboração da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação,

aprovada somente treze anos mais tarde, em 1961, porém não correspondeu às expectativas

quanto à democratização do acesso ao ensino fundamental, por reconhecer uma realidade

limitadora da democratização do acesso à educação básica, sem dispor de mecanismos para

superar tal limitação.

A primeira LDB colocava a família e a sociedade como primeiros responsáveis pela

educação dos filhos, cabendo ao Estado a obrigação subsidiária, somente no caso de ser

provada a insuficiência de meios (art. 3º II). A escola pública não estava vinculada à

administração pública direta, mas era mantida por fundações instituídas pelo poder público,

cujo pessoal estava sujeito exclusivamente a normas trabalhistas (BRASIL, 1961).

A primeira LDB foi alterada em 1968 e em 1971 pelas Leis 5.540 e 5.692, visando

ajustar a organização do ensino ao novo quadro político estabelecido pela ruptura levada a

efeito pelo golpe militar de 1964.  A lei 5.692 em seu artigo 24 previa a educação de

adolescentes e adultos através do ensino supletivo para aqueles que não tivessem concluído ou

seguido na idade certa (BRASIL, 1961). Saviani (2011, p.40) afirma que as reformas

instituídas pela ditadura militar não revogaram os objetivos proclamados pela primeira LDB,

mas impuseram uma tendência tecnicista em lugar da inspiração liberalista que a

caracterizava.

A partir da década de 1970 intensificou-se a crítica à situação educacional do país,

quando entidades de cunho acadêmico-científico começaram a se organizar na busca por uma

escola pública de qualidade, aberta a toda a população. Em 1977 foi fundada a Associação

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação – ANPED, foi criado também o Centro

de Estudos Educação & Sociedade – CEDES, em 1978 e a Associação Nacional de Educação



– ANDE, em 1979. Essas três entidades organizaram a primeira Conferência Brasileira de

Educação em 1980, seguidas depois por outras cinco Conferências realizadas em 1982, 1984,

1986, 1988 e 1991.

Enquanto ocorria uma intensa mobilização social por melhorias no sistema

educacional brasileiro buscando a universalização e a qualidade do ensino, em 1984 foi

publicada a lei 7.210, Lei de Execução Penal – LEP, que introduziu no ordenamento jurídico

brasileiro a garantia dos direitos humanos na execução da pena privativa de liberdade,

alinhando a execução penal à sistemática internacional de proteção, especialmente no que

tange aos direitos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Regras

Mínimas para o Tratamento dos Reclusos.

A LEP inaugura o sistema de proteção dos direitos da pessoa em privação de liberdade

no Brasil, garantindo que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não

atingidos pela sentença ou pela lei, e definindo a reintegração social do condenado como um

dos objetivos da pena. A assistência educacional é tratada na Seção V da LEP e compreende a

instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Dessa forma, a educação

no sistema prisional é institucionalizada no Brasil em 1984, de forma abstrata pela LEP, mas a

regulamentação desse direito é um processo que ainda não foi concluído.

Com o fim da ditadura militar e a implantação do governo civil no Brasil, foi

promulgada a Constituição da República de 1988. Saviani (2011, p.43) destaca que antes da

Constituição ser promulgada, foi realizada em Goiânia, em 1986, a IV Conferência Brasileira

de Educação com o tema central “A Educação e a Constituinte”. No encerramento da

Conferência foi aprovada a Carta de Goiânia contendo propostas dos educadores para o

capítulo da Constituição que trataria da Educação. A mobilização garantiu que quase a

totalidade da Carta fosse incorporada ao texto da Constituição. O passo seguinte foi a

elaboração das novas diretrizes e bases da educação nacional, quando, em 1987, aconteceu em

Salvador, a X Reunião anual da ANPED com o tema “Em direção às novas diretrizes e bases

da educação nacional”.

A Constituição de 1988 representou o marco histórico da transição para a democracia

e o início da efetivação dos direitos humanos no Brasil. Ela consagra em seu artigo primeiro a

dignidade da pessoa humana como fundamento da República e reúne em seu artigo quinto os

direitos e garantias fundamentais. A educação foi posta como direito de todos e dever do

Estado e da Família; são asseguradas obrigatoriedade e gratuidade da educação básica,

inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. A Constituição foi emendada em



1996 para incluir a progressiva universalização do ensino médio gratuito.

Em seu artigo 214 a Constituição determina que a lei estabelecerá o plano nacional de

educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em

regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias para alcançar a

erradicação do analfabetismo; a universalização do atendimento escolar; a melhoria da

qualidade do ensino; a formação para o trabalho; a promoção humanística, científica e

tecnológica do país (BRASIL, 1988). O comando constitucional abriu a possibilidade para a

construção democrática de uma nova LDB.

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) foi promulgada em

1996, porém o seu primeiro projeto foi apresentado à Câmara dos Deputados em 1988,

passando por um longo e penoso processo até sua aprovação. Saviani (2011, p.261) afirma

que a Constituição de 1988 criou novas esperanças para a elaboração da LDB, mas tais

esperanças foram frustradas “pela ofensiva neoconservadora que logrou tornar-se

politicamente hegemônica a partir de 1990”.

Promulgada doze anos após a LEP - que prevê a garantia do direito à educação para

pessoas privadas de liberdade - e oito anos após a Constituição da República de 1988 - que

prevê a educação como direito de todos -, a nova LDB não dedicou um único artigo para

tratar da educação de jovens e adultos em privação de liberdade (BRASIL, 1996). Cabe

observar que em novembro de 1994, dois anos antes da nova LDB, o Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária publicou as Regras Mínimas para Tratamento do Preso no

Brasil (Resolução nº 14), atendendo à recomendação do Comitê Permanente de Prevenção ao

Crime e Justiça Penal das Nações Unidas, do qual o Brasil é membro. Entre outros direitos, a

Resolução nº 14 impõe a obrigatoriedade de oferta da instrução primária a todos os presos que

não a possuam, e cursos de alfabetização obrigatórios para todos os analfabetos.

Como já foi dito, os direitos dos sujeitos em privação de liberdade têm a tendência de

não serem lembrados na formulação dos projetos de lei e na construção de políticas públicas.

A LDB ficou incompleta ao não contemplar a educação prisional, a voz dos jovens e adultos

condenados não pôde ser ouvida pelo Congresso Nacional durante a formulação dessa tão

importante lei para educação nacional.

A partir da década de 1990 a UNESCO passou a atuar na aprovação de regras

direcionadas à educação no contexto prisional, destacando-se a Resolução 1990/20 que trata

da educação em estabelecimentos penitenciários, aprovada pelo Conselho Econômico e Social

das Nações Unidas em 24 de maio de 1990. A instrução das pessoas privadas de liberdade



está incluída na política de educação para todos e de educação ao longo da vida, definida na

Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em 1990 (BOIAGO E NOMA,

2012).

A V conferência Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA V)

promovida pela UNESCO em 1997 apresentou importantes deliberações através da

Declaração de Hamburgo, dentre elas ficou estabelecido que os governos deverão: reconhecer

o direito dos detentos à aprendizagem; promover a informação e o acesso da população

prisional a diferentes níveis de educação e formação; desenvolver projetos e programas de

educação nos estabelecimentos prisionais com a participação das pessoas privadas de

liberdade “a fim de responder às suas necessidades e aspirações em matéria de educação”

(UNESCO, 1999).

No mesmo sentido, buscando colocar em prática a agenda da Educação para Todos,

foi assinado o Compromisso de Dakar, documento coletivo adotado no Fórum Mundial de

Educação realizado em abril de 2000, no qual os governos se comprometem a estabelecer

parcerias no âmbito de cada país, com apoio e cooperação de agências e regionais e

internacionais para assegurar que os objetivos e metas da educação para todos sejam

alcançados.

Foi a partir desse propósito que surgiu o projeto Educando para a Liberdade, fruto de

uma parceria estabelecida entre os Ministérios da Justiça e da Educação e a Representação da

UNESCO no Brasil, com apoio financeiro do governo do Japão. O objetivo desse projeto é

auxiliar na elaboração de uma política pública integrada para a educação de jovens e adultos

no âmbito do sistema penitenciário brasileiro.

O Projeto Educando para a Liberdade iniciou suas atividades em 2005, com a

realização de visitas de diagnóstico e elaborados relatórios e documentos. Foram realizadas

oficinas técnicas, seminários regionais, e o Seminário Nacional pela Educação nas Prisões, em

junho de 2006 em Brasília. A partir do Projeto Educando para a Liberdade criou-se uma série

de ações e atividades relativas à educação em prisões, incluindo orientações concretas aos

órgãos dos governos e à sociedade civil, inclusive, foram apresentadas propostas para

alteração da Lei de Execução Penal (UNESCO, 2006). Em 2007 foi realizado o II Seminário

Nacional. As propostas do Seminário Nacional foram divididas em três grandes eixos:

1- Gestão, articulação e mobilização – Neste eixo se enquadram as propostas

destinadas a “fornecer estímulos subsídios para a atuação da União, dos Estados e

da Sociedade Civil, com vistas à formulação, execução e monitoramento de



políticas públicas para a educação na prisão” (UNESCO, 2006, p.40).

2- Formação e valorização dos profissionais envolvidos na oferta – Se enquadram

nesse eixo as propostas destinadas a “contribuir para a qualidade da formação e

para as boas condições de trabalho de gestores, educadores, agentes penitenciários

e operadores da execução penal”.

3- Aspectos pedagógicos – propostas destinadas a “garantir a qualidade da oferta de

educação nas prisões, com base nos fundamentos conceituais e legais da educação

de jovens e adultos, bem como os paradigmas da educação popular, calcada nos

princípios da autonomia e da emancipação dos sujeitos do processo educativo”

(UNESCO, 2006, p.40).

Não há como negar a importância do Projeto Educando para a Liberdade na

construção das políticas públicas destinadas à oferta de educação no sistema prisional

brasileiro. Observa-se que os primeiros documentos normativos que tratam especificamente

de educação de jovens e adultos em sistema prisional foram publicados após a mobilização

realizada pelo projeto. Antes de 2006, com exceção da LEP, o único instrumento normativo

no âmbito nacional que menciona educação de jovens e adultos em privação de liberdade é o

Plano Nacional de Educação de 2001, mas esse documento faz apenas duas referências aos

presos em seus objetivos e metas, incumbindo o Ministério da Justiça pelo financiamento da

“educação de jovens e adultos para presos e egressos, com recursos do Fundo Penitenciário-

FUNPEN” (BRASIL, 2001).

Os Seminários e toda a mobilização provocada pelo Projeto Educando para a

Liberdade despertou em alguns órgãos de governo um sopro de vontade política para colocar

no papel os primeiros projetos para oferta de educação em presídios. O Conselho Nacional de

Justiça realizou, a partir de 2008, o Mutirão Carcerário, emitindo relatório das mazelas do

sistema carcerário brasileiro.

Em 11 de março de 2009 foi publicada a Resolução nº 03 do Conselho Nacional de

Política Criminal e Penitenciária – CNPCP - que estabelece as Diretrizes Nacionais para

Oferta de Educação nos Estabelecimentos Penais. Este documento pode ser considerado o

marco normativo para a política pública de oferta de educação em presídios por ser o primeiro

instrumento de âmbito nacional nesse sentido.

Ao estabelecer as diretrizes Nacionais para a oferta de educação em estabelecimentos

penais, a Resolução nº 03 aponta os três eixos pactuados no Seminário Nacional pela

Educação nas Prisões realizado em 2006, dentro do Projeto Educando para a Liberdade como



referência fundamental para a oferta de educação no contexto prisional. O Documento

contendo as deliberações do referido Seminário foi anexado como parte integrante da

Resolução.

Pode-se dizer que a Resolução nº 03 do CNPCP apresenta as normas gerais para

implantação de uma política educacional em presídios, nela fica estabelecido que a oferta de

educação no sistema prisional deve ser articulada e gerida pelos Ministérios da Educação e da

Justiça; pelos gestores estaduais e distritais da educação; pela administração penitenciária e

pela sociedade civil; deve ter seu financiamento previsto nos respectivos orçamentos dos

órgãos estaduais e federais; deve estar associada a ações de promoção da leitura e envolver a

comunidade e familiares  das pessoas privadas de liberdade.

A Resolução prevê a possibilidade de parcerias com outras áreas de governo, com

universidades e com a sociedade civil para a formulação, execução, monitoramento e

avaliação das políticas de estímulo à educação nas prisões. Recomenda ainda que os

educadores devem pertencer preferencialmente aos quadros de pessoal da Secretaria da

Educação, mas autoriza o trabalho de pessoas presas ou internadas como monitores no

processo educativo, desde que possuam perfil e formação adequada (BRASIL, 1996).

Outro importante documento sobre o tema é o “Marco de Ação de Belém”, documento

final extraído da CONFINTEA VI, realizada em 2009 no Brasil, na cidade de Belém. As

orientações do Marco de Ação de Belém incluem várias recomendações para orientar as

políticas públicas de educação de jovens e adultos. Entre elas, destaca-se a recomendação de

nº 15 que faz referência à participação, inclusão e equidade, afirmando que “a educação

inclusiva é fundamental para a realização do desenvolvimento humano, social e econômico” e

que não pode haver exclusão decorrente de encarceramento. Nesse documento, foi firmado o

compromisso de promover e incentivar o acesso e participação na aprendizagem e educação

de adultos e oferecer educação de adultos, apropriadas para todos os níveis nos

estabelecimentos prisionais. Ressalta-se que o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a

sediar uma CONFINTEA. O evento se constituiu num espaço importante e estratégico para o

avanço das discussões sobre educação de adultos no qual foram referendadas importantes

recomendações em âmbito internacional.

O avanço das discussões acerca da educação em prisões proporcionou a elaboração e

publicação, em maio de 2010, do Parecer CNE/CEB 04/2010 e da Resolução nº 02

CNE/CEB, pelo Conselho Nacional de Educação, contendo as Diretrizes Nacionais para a

Oferta de Educação para Jovens e Adultos em Situação de Privação de Liberdade. Este



documento também toma como referência as recomendações dos Seminários do Projeto

Educando para a Liberdade e do Marco de Ação de Belém.

A Resolução nº 02 estabelece que as ações de educação em presídios devem ser

orientadas pela legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos tratados

internacionais sobre direitos humanos e privação de liberdade firmados pelo Brasil. Devem

contemplar os diferentes níveis e modalidades de ensino, e atender os condenados, os

provisórios e egressos do sistema prisional (BRASIL, 2010).

A Resolução nº 02 atribui a responsabilidade pelos programas educacionais aos órgãos

estaduais de educação que devem atuar em articulação com os órgãos responsáveis pela

administração penitenciária, com exceção dos estabelecimentos federais, cujas ações

educacionais estarão sob a responsabilidade do Ministério da Educação em articulação com o

Ministério da Justiça.

O financiamento da educação no sistema prisional, conforme prevê a Resolução, será

custeado com recursos do FUNDEB destinados à modalidade de Educação de Jovens e

Adultos, podendo ser complementada com outras fontes estaduais e federais.

Para promover o avanço dessa política pública, seria necessário criar uma

subvinculação específica dos Recursos do FUNDEB para a Educação em Espaços de privação

de liberdade. Assim haveria uma verdadeira fonte de recursos para a execução das políticas

públicas, mas não houve essa previsão na Resolução. É importante lembrar que não é possível

planejar nem executar políticas sem recursos suficientes.

As diretrizes apontadas pela Resolução nº 02 estabelecem ainda a possibilidade de

ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação profissional destinada à

população carcerária; o incentivo ao envolvimento da comunidade e dos familiares dos

sujeitos privados de privados de liberdade; a vinculação da educação prisional a unidades

educacionais e programas que funcionam fora dos estabelecimentos penais; a adoção de

políticas direcionadas à elevação de escolaridade associada à qualificação profissional; a

flexibilização do tempo e do espaço na organização das ações, tendo em vista a rotatividade

da população carcerária; institucionalização de mecanismos de informação sobre educação

nos espaços de privação de liberdade; publicação de relatórios anuais com informações sobre

as ações educacionais executadas em cada estabelecimento penal.

A Resolução determina que as autoridades responsáveis pela execução penal nos

Estados e no Distrito Federal, deverão construir ou adequar os espaços físicos para

implementação das atividades educacionais e de formação profissional (art. 7º). Prevê



também a possibilidade de oferta de programas educativos na modalidade Educação à

Distância (EAD) no âmbito do sistema prisional; a implantação de programas de formação

inicial e continuada, destinados aos educadores, gestores e técnicos que atuam em unidades

prisionais.

Acompanhando o passo da mobilização em torno da oferta de educação em

estabelecimentos penais, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.433 de 29/06/2011 que

altera a LEP, passando a admitir a remição da pena por trabalho ou por estudo. Até então só

era admitida a remição por trabalho. Essa alteração da LEP representa um incentivo para a

adesão dos indivíduos aos programas educacionais ofertados nos estabelecimentos prisionais,

já que possibilita a remição de um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar.

O Plano Estratégico de Educação no Âmbito do Sistema Prisional – PEESP, instituído

pelo Decreto nº 7.626/2011, contempla a educação básica na modalidade de educação de

jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, e a educação superior. Tendo como

finalidade ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais, o PEESP é

coordenado e executado pelos Ministérios da Justiça e da Educação e prevê a vinculação dos

Estados e municípios por meio de adesão voluntária ao Plano. As demandas no âmbito do

Ministério da Educação deverão ser veiculadas por meio do Plano de Ações Articuladas –

PAR de que trata o Decreto 6.094/2007. O PEESP será custeado com recursos dos Ministérios

da Educação e da Justiça de acordo com as respectivas áreas de atuação (BRASIL, 2011).

O PEESP representa um importante passo no campo político para implementação de

uma política nacional para oferta de educação em estabelecimentos penais brasileiros, pois

prevê ações conjuntas e troca de informações entre órgãos dos governos dos três entes

federados, para incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para a população

carcerária; para buscar a universalização da oferta de educação no sistema prisional; para

integrar a educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e adultos no sistema

prisional; para capacitar os profissionais envolvidos nas ações educacionais em presídios; para

possibilitar a continuidade dos estudos dos egressos.

Observa-se que no campo legislativo, a educação em espaços de privação de liberdade

não tem merecido a devida atenção. Vale lembrar que somente a Lei em sentido estrito, ou

seja, a lei aprovada pelo Congresso Nacional, tem o poder de impor condutas imperativas e

coercitivas. Como se trata de políticas públicas que demandam geração de despesas para o

orçamento, a iniciativa para propor tais leis seria do Poder Executivo. A educação como

direito de todos ainda está longe de ser uma realidade no Brasil, principalmente no âmbito do



sistema prisional. A Constituição da República estabelece que a educação é direito de todos,

porém, na prática, o direito do encarcerado à educação continua sendo negado pelo poder

público brasileiro. Para os encarcerados esse comando constitucional soa apenas como uma

ficção jurídica.

Formação profissional do encarcerado: um passo para sua emancipação

A população carcerária do Estado de Minas Gerais, na última década, cresceu

303,09%. Houve um processo de encarceramento em massa no Estado. Em que pese o baixo

grau de escolaridade da população carcerária mineira, em 2014 apenas 60,96% das unidades

prisionais do estado possuíam oferta de educação. Quanto aos espaços para desenvolvimento

de atividades educacionais, apenas 52% das unidades prisionais do Estado eram equipadas

com biblioteca, 19% possuía sala de informática, e 66% possuíam salas de aula em 2014

(SEAP/MG).

A baixa escolaridade é uma característica que se mostra bastante prejudicial para o

ingresso dos sujeitos no mercado de trabalho. Um importante passo para a emancipação do

indivíduo é sua inserção na sociedade através do seu reconhecimento, por si e pela sociedade,

como sujeito de direitos. A luta de classes é o motor da história (MARX, 1999) e quando se

fala em luta, presume-se oposição, combate e isso requer armas. A principal arma necessária

ao proletariado é exatamente a capacidade de se reconhecer como classe oprimida e explorada

pelo capital. A formação do trabalhador, o conhecimento das leis da natureza e das leis

criadas pela sociedade pode desvendar- lhe a visão para a sua condição dentro da sociedade.

Menezes Neto (2003), ao falar do trabalho como princípio educativo, ressalta que,

apesar do trabalho ser a base do processo civilizatório humano, no qual são produzidas todas

as formas de sociabilidade humana, ele não pode ser visto como único na formação dos

sujeitos. Na perspectiva socialista, trabalho, arte e cultura estão no mesmo processo de

sociabilidade humana. O autor destaca a importância da integração escola-trabalho e mostra a

experiência da escola de ensino médio profissional do MST, onde o trabalho é incorporado na

prática educativa, extrapolando o “sentido do trabalho para o capital ou como simples meio de

subsistência. Nestas escolas, as práticas educativas, o trabalho como princípio educativo,

ganha um novo sentido, mesmo no âmbito da sociedade capitalista” (MENEZES NETO,

2003, p. 97).

O capitalismo tem chegado a um nível de desenvolvimento e organização que a quase



totalidade das pessoas estão destituídas de meios de produção. Para sua sobrevivência, o

indivíduo não tem outra opção, senão vender sua força de trabalho, como mercadoria ao

capital: É a “subordinação real do trabalho ao capital” (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1989).

O poder do capital, ou as formas de produção em grande escala, que antes prevaleciam

nas cidades, hoje prevalecem também no campo, através do agronegócio que tem dizimado a

pequena propriedade rural, expulsando do campo o agricultor familiar, ou transformando-o

em trabalhador assalariado. Segundo Engelbrecht (2014), “os produtores familiares estão

sendo expulsos da terra ou submetidos pela integração ou adoção do modelo de produção e

tecnologias dominantes”. A maquinaria industrial invadiu também o campo e, cada vez mais,

até mesmo o trabalhador rural tem a necessidade de se instruir para servir à máquina.

Vender sua força de trabalho para o capital não representa mais uma escolha para a

maioria das pessoas, mas uma necessidade colocada a quase todos como condição sine qua

non de sobrevivência.

Segundo o Mapa do Encarceramento– Os Jovens do Brasil, elaborado pela Secretaria

Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Juventude, Secretaria de Políticas

de Promoção da Igualdade Racial e o PNUD – Programa das Nações Unidas para o

Desenvolvimento, em 2012, para cada 100 mil habitantes brancos acima de 18 anos havia 191

brancos encarcerados, enquanto para cada grupo de 100 mil habitantes negros acima de 18

anos havia 292 negros encarcerados (BRASIL.2015).

Nossa história mostra as consequências danosas que a escravidão trouxe para milhões

de pessoas negras e seus descendentes que, após séculos de exploração, com a abolição da

escravatura, foram jogados nas ruas. Não houve ação alguma do governo ou da sociedade

para sua inserção nas novas formas de trabalho livre. Ao contrário, houve uma preferência

pela mão de obra estrangeira, colocando os negros à margem da sociedade. Florestan

Fernandes afirma que

(...) a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando sobre seus
ombros a responsabilidade de reeducar- se e de transformar-se para corresponder aos
novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do trabalho livre, do regime
republicano e capitalista (FERNANDES, 1978, p.20).

Conforme já foi dito, a maioria dos sujeitos em situação de privação de liberdade é

negra e com baixa escolaridade, podendo-se dizer que esses indivíduos se encontram no mais

extremo limite da exclusão social que é “resultado da trajetória histórica dos povos negros no

Brasil” (FREITAS, 2012, p. 117).



Portanto, a formação profissional representa, para esses sujeitos, a oportunidade de

obter os meios de sobrevivência através da venda de sua força de trabalho. A educação que

lhes foi negada na infância, não pode ser negada novamente no cárcere; essa educação é o

direito que se está a discutir nesse estudo.

Como os sujeitos em privação de liberdade são, em sua maioria, jovens, a instrução

necessariamente passa não só pela educação, mas também pelo trabalho, a fim que seja obtida

a profissionalização para sua inclusão na grande e contraditória engrenagem do sistema

capitalista de produção. A educação e a profissionalização são os instrumentos necessários

para que o indivíduo possa se tornar proprietário da mercadoria força de trabalho. Sem

instrução, numa sociedade cada vez mais dominada pela maquinaria e pelas tecnologias

digitais, o sujeito fica excluído das únicas fontes de recursos para sua sobrevivência, sem, no

entanto, estar fora do alcance da ação midiática que faz o incessante apelo ao consumo. O

acesso à educação é, portanto, condição imprescindível para a promoção da igualdade.

Neste contexto, a educação assumiu importante papel no processo capitalista de

produção como meio pelo qual os sujeitos são treinados desde a mais tenra idade para servir

ao capital com seu trabalho e com sua renda. Com seu trabalho, porque a quase totalidade das

pessoas não dispõem da terra nem dos instrumentos de trabalho; com sua renda, porque há um

apelo midiático que impõe necessidades fictícias, criadas pelo capital para que o sujeito

necessite trabalhar cada vez mais para adquirir bens sem os quais poderia viver normalmente.

Apesar de a escola ser considerada instrumento de reprodução social e de dominação

(Bourdieu, 2013), ela é necessária para a formação humana.  O sujeito em privação de

liberdade precisa de formação profissional para se inserir nas relações de produção, em

paridade de condições com os outros sujeitos aos quais não foi negado o direito à formação.

A LEP prevê, como uma das funções da pena, proporcionar condições para a

harmônica integração social do condenado e do internado. Esse comando normativo instituído

em 1984 vem desafiar o Estado brasileiro a rever sua forma de punir.  Para garantir a

harmônica integração social do condenado, a prisão precisaria ter espaços de convivência

social e não apenas celas com grades. As grades deveriam ser usadas apenas para aqueles que

não podem ser contidos de outra forma. Para atender ao comando da lei, as prisões brasileiras

deveriam ser transformadas em grandes escolas conjugadas com grandes indústrias. Os

condenados trabalhariam de dia e estudariam à noite. Garantir educação e formação ao

encarcerado não representa garantir privilégios a quem afrontou a sociedade, mas oportunizar

ao condenado o direito de adquirir para si a mercadoria força de trabalho, porque sem ela não



há espaço para ele na sociedade.

Referências

BOIAGO, Daiane Letícia e NOMA, Amélia Kimiko. Políticas Públicas para Educação
Prisional: Perspectivas da ONU e da UNESCO. IX ANPED Sul 2012. Disponível em:
http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/EducacaodePessoas_Jovens_e_Adult
as/Trabalho/06_45_55_1429-6612-1-PB.pdf

BOURDIEU, Pierre. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino.
tradução Reynaldo Bairão; revisão Pedro Benjamim e Ana Maria Baeta. 6 ed. – Petrópolis,
RJ: Vozes, 2013.

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setembro de
1946a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46
.htm.

BRASIL. Lei Federal nº 7.210 de 11/07/1984. Lei de Execução Penal.  Vade Mecum
Acadêmico de Direito. Anne Joyce Angher, Organização. 8.ed. São Paulo: Rideel, 2014.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 5 out. 1988.
Vade Mecum Acadêmico de Direito. Anne Joyce Angher, Organização. 8.ed. São Paulo:
Rideel, 2014.

BRASIL. Lei 4.024 de 20 de dezembro de 1961 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Disponível: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L40 24.htm.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
Diário Oficial da União. Brasília, 23 dez. 1996. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em: 08 ago. 2015.

BRASIL. Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação.
Brasília, 2001. Disponível: http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/leis_ 2001/ l10172.htm.

BRASIL. Ministério da Educação: Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 02, de 19
de maio de 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br>. Acesso em: 08 ago. 2015.

BRASIL. Decreto nº 7.626 de 24 de novembro de 2011. Brasília. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7626.htm.

BRASIL. CNJ - Conselho Nacional de Justiça – Novo Diagnóstico de Pessoas Presas no
Brasil – Brasília/DF Junho/2014. Disponível: http://www.cnj.jus.br/images/ imprensa
/pessoaspresas_no_brasil_final.pdf.

ENGELBRECHT, Marise Rauber. A produção agrícola familiar no contexto do
agronegócio: submissão e resistência. Agosto/2014.

FIDALGO, Fernando. e FIDALGO, Nara.(org.) Sistema Prisional: Teoria e Pesquisa. Belo
Horizonte: Editora UFMG, 2017. 441 p.

http://www.portalanpedsul.com.br/admin/uploads/2012/EducacaodePessoas_Jovens_e_Adult
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao46
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/leis/leis_
http://portal.mec.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7626.htm
http://www.cnj.jus.br/images/


FERNANDEZ ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola: educação e trabalho no
capitalismo; trad. Tomaz Tadeu da Silva. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.

GADOTTI, Moacir. Concepção dialética da educação: um estado introdutório – 16 ed.
São Paulo: Cortez, 2012.

INFOPEN – Sistema Integrado de Informações Penitenciárias – Brasil. Ministério da
Justiça – Departamento Penitenciário Nacional, 2013.

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A reconstrução educacional no Brasil – Ao
povo e ao governo. Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n. especial, p.188–204, ago.
2006 - ISSN: 1676-2584. Disponível em: - 1932http://www.histedbr.fe. unicamp.br/
revista/edicoes/22e/doc1_22e.pdf

MARX, Karl. O manifesto comunista. Versão para e-book; E-booksBrasil.com. Edição
eletrônica: Ed. Ridendo Castigat Mores. Fonte digital Rocket Edition de 1999. Disponível em:
www.jahr.org.

MENEZES NETO, Antonio Julio de. Além da terra: cooperativismo e trabalho na
educação do MST – Rio de Janeiro: Quartet, 2003.

SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 12
ed.revista – Campinas-SP: Autores Associados, 2011. (Coleção educação contemporânea).

SAVIANI, Dermeval. Escola e Democracia. 42.ed. – Campinas, SP: Autores Associados,
2012. (Coleção Polêmicas do nosso tempo;5).

Trabalho & Educação. Belo Horizonte, v. 26, n. 1, pp 89-256, 2017. (Dossiê Trabalho
e Educação Encarcerados).

UNESCO, Declaração de Hamburgo: Agenda para o Futuro. V Conferência Internacional
Sobre Educação de Adultos. CONFINTEA – Brasília, SESI/UNESCO, 1999. Disponível em:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773 porb.pdf.

UNESCO, Educando para a liberdade: trajetória, debates e proposições de um projeto
para a educação nas prisões brasileiras. – Brasília: UNESCO, Governo Japonês, Ministério
da Educação, Ministério da Justiça, 2006. Disponível: em: http://www.educadores.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/eja_prisao/educando_liberdade_unesco.pdf.

http://www.histedbr.fe
www.jahr.org
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129773
http://www.educadores

