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RESUMO 

O texto analisa a relação entre a educação em prisões e a formação dos profissionais do 

sistema prisional brasileiro, a partir da legislação penal e da educacional vigentes e dos 

Planos Estaduais de Educação em Prisões de 14 estados. O objetivo foi compreender 

como a formação em serviços penais foi planejada pelos estados em termos de 

concepção, organização curricular, estratégias e metas. Os resultados mostraram, em 

linhas gerais, que os planos escritos não explicitam com clareza a concepção formativa, 

pois não apresentam um planejamento sistematizado dessa formação, assim como 

evidenciam que as estratégias e metas formativas são assistemáticas, descontínuo e não 

estão relacionadas com a educação dos presos, uma vez que muitos cursos ocorrem 

desvinculados dos reais problemas enfrentados pelos profissionais em serviços penais. 

 

Palavras-chave: Educação em prisão. Educação em serviços penais. Formação 

continuada dos profissionais da prisão.  

 

Prison Education and Training of Prison Systems Professionals: an Analysis from 

PEEPs 

 

ABSTRACT 

The text analyzes the relationship between prison education and the training of  

 

professionals in the Brazilian prison system, based on existing criminal and educational 

legislation and the State Plans of Prison Education in 14 states. The objective was to 
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understand how the training in criminal services was planned by the states in terms of 

conception, curricular organization, strategies and goals. The results showed, in general 

lines, that the written plans do not clearly explain the formative conception, since they 

do not present a systematized planning of this formation, as well as evidence that the 

strategies and formative goals are unsystematic, discontinuous and are not related to the 

education of the Prisoners, since many courses occur unrelated to the real problems 

faced by professionals in criminal. 

 

Key words: Education in prison. Education in penal services. Ongoing training of 

prison staff. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando falamos em educação em prisões, à primeira vista lembramo-nos da 

educação das pessoas presas, porém sem compreendermos o que é essa educação, e 

raramente associamos que ela também incorpora a educação dos trabalhadores em 

serviços penais, ou seja, sua formação profissional continuada. Mas não dá para 

desassociar entre a educação do preso e a educação do trabalhador das instituições 

penais, posto que a primeira não se efetiva com qualidade sem a presença da segunda. 

A educação em serviços penais se refere à formação dos profissionais que 

trabalham no sistema prisional, como os agentes penais, os gestores, os coordenadores, 

os educadores sociais, os professores, os assistentes sociais, os psicólogos, etc. Uma 

educação continuada no campo das questões penitenciárias e na convergência de outros 

conhecimentos correlatos, ou não, cujo objetivo é o aprimoramento profissional 

daqueles que lidam com as pessoas presas. 

A educação em prisões é educação stricto sensu nas instituições penais, 

abrangendo todos os sujeitos que lá se encontram, e assumindo a práxis educativa. A 

divisão entre a educação do preso e a educação dos profissionais em serviços visa 

concretizar objetivos formativos específicos que se desejam para cada sujeito, posto que 

a intencionalidade maior é a humanização desse espaço, tornando-o educativo para o 

exercício da convivência pacífica entre os agentes penitenciários e os detentos e, ainda, 

para a reintegração social do preso. 
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A Lei de Execução Penal n. 7.210/1984, Art. 72, inciso V, fala da necessidade de 

formação profissional dos servidores e dos presos, sendo que o Art. 77 reforça essa ideia 

quando diz que “a escolha do pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica 

e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do 

candidato”. O parágrafo primeiro diz ainda que “o ingresso do pessoal penitenciário, 

bem como a progressão ou a ascensão funcional dependerão de cursos específicos de 

formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício”. Nesse 

sentido, é possível concluir que a própria Lei instituiu a formação continuada dos 

profissionais que atuam diretamente no sistema prisional (BRASIL, 1984). 

 A formação diz respeito ao processo de aquisição permanente de conhecimentos e 

habilidades do mundo social e produtivo, que permite que as pessoas exerçam sua 

condição humana ─ o trabalho nas suas múltiplas possibilidades. Ela é um elemento 

central no processo de qualificar o trabalho no interior das unidades prisionais, mas isso 

exige todo um planejamento curricular da formação continuada e sempre vinculada à 

ideia da prisão como um lugar educativo que intenciona à humanização. 

Mas, como tem se configurado a formação dos profissionais do sistema prisional 

brasileiro? O que dizem os Planos Estaduais de Educação em Prisões (PEEPs) sobre a 

organização dessa formação em termos de objetivos, concepções, estratégias, metas e 

organização curricular? Vamos analisar tais questões no decorrer deste texto, com o 

objetivo de colocar na ordem das discussões a formação dos profissionais do sistema 

prisional brasileiro. É importante salientar que essa análise diz respeito à segunda etapa 

da pesquisa intitulada A Educação de Jovens e Adultos nos Planos Estaduais de 

Educação em prisões: concepções, estratégias e autores, realizada pelo pesquisador no 

âmbito do Mestrado Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA), da 

Universidade do Estado da Bahia. 

 

A EDUCAÇÃO DOS PRESOS E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO 

SISTEMA  

 

PRISIONAL: RELAÇÃO DIALÉTCIA QUE SE CONSTRÓI NA PRÁTICA  

 

A educação no espaço da prisão diz respeito tanto à escolarização ampla da pessoa 

presa para a sua reintegração social, como também à formação dos profissionais do 
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sistema prisional para lhes desenvolver competências, a fim de que saibam melhor lidar 

com os presos, humanizando as relações interpessoais na instituição. Para Mayer (2006, 

p. 32 – grifo do autor) a “educação na prisão não significa apenas educação para os 

presidiários. A educação na prisão na perspectiva do aprender por toda a vida para todos 

envolve o ambiente e, portanto, também o staff e os agentes penitenciários”. Esse autor 

ainda afirma que a educação em prisões não é somente ensino escolar, mas também 

incorpora aprendizagens emocionais e a educação para a paz.  

  Educar o preso e os agentes penitenciários, os educadores, os docentes, os 

gestores é uma necessidade imperiosa que intenciona a humanização desse espaço. Essa 

concepção está presente no Parecer CNE/CEB n. 4/2010a que tratou das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a oferta da EJA em situação de privação de liberdade nos 

estabelecimentos penais, quando afirma que educar é como o 

 

[...] ato de criar espaços para que o educando, situado organicamente no 

mundo, empreenda a construção do seu ser em termos individuais e sociais, o 

espaço carcerário deve ser entendido como um espaço educativo, ambiente 

socioeducativo. Assim sendo, todos que atuam nestas unidades – dirigentes 

técnicos e agentes – são educadores e devem estar orientados nessa condição. 

Todos os recursos e esforços devem convergir, com objetividade e celeridade, 

para o trabalho educativo (BRASIL, 2010, p. 14) 

 

O educador não é somente o professor de EJA que atua no processo de 

desenvolvimento da escolarização do preso, mas inclui também todos os outros 

profissionais que midiatizam práticas sociais e educativas no interior de uma unidade 

prisional. Sendo assim, todos precisam ser educados para esse trabalho. No entanto, 

sabemos que educar o educador é um grande desafio que o sistema prisional brasileiro 

terá que enfrentar, pois esse é um dos tendões de Aquiles que tem impedido a existência 

de uma prisão menos conflituosa e mais educativa. Essa questão tem sido obscurecida 

pelos muitos problemas pelos quais passa o sistema prisional, porém ele precisa se 

tornar um espaço de práticas educativas humanizadoras. A ausência de uma formação 

crítica e situada para os trabalhadores do sistema prisional tem levado a realização do 

trabalho de Sísifo, como mostra os estudos de Salla (2016), Casagrande [et al.] (2016), 

Onofre (2009, 2016), Pereira (2012), Maeyer (2013), Cartaxo [et al.] (2014), Bes 

(2016), Souza [et al.] (2017). 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

21 

Salla (2016) analisa, sociologicamente, o sentido da rebelião no sistema prisional 

brasileiro, a partir da maior rebelião que ocorreu no Sistema Penitenciário de São Paulo, 

em 2001, provocada por uma organização criminosa existente no interior das prisões, 

chamada de Primeiro Comando da Capital (PCC). Tudo aconteceu porque os líderes da 

organização foram transferidos da Casa de Detenção de São Paulo para o Anexo da 

Casa de Custódia de Taubaté, que tinha regras disciplinares extremamente repressivas, e 

os rebelados reivindicavam a desativação desse Anexo. A primeira reivindicação foi 

essa, depois outras se sucederam, envolvendo a situação desumana nas prisões de São 

Paulo. As rebeliões no interior das prisões do Brasil, iniciadas nos anos de 1990, 

evidenciam dois problemas: 
 

Em primeiro lugar, as condições precárias de existência nos cárceres são 

facilmente encontradas, sobretudo naquelas destinadas aos presos 

provisórios, bem como a continuidade de uma série de práticas que aviltam a 

integridade física dos presos; em segundo lugar, a incapacidade de o Estado 

organizar e manter os serviços de segurança, dentro de uma agenda política 

que assegure alguma ordem social com o respeito à lei (SALLA, 2016, p. 

277). 

 

Essa incapacidade do Estado em manter um trabalho que efetive a reintegração 

social do preso, compromete a solidariedade entre aqueles que convivem nesse espaço. 

Sobre essa questão, Casagrande (2016), quando estuda o conceito de gestão de conflito 

no sistema prisional brasileiro, a partir da realidade do Complexo Penitenciário de 

Segurança Máxima de São Pedro de Alcântara, Santa Catarina, sinaliza que o trabalho 

no sistema prisional é fragilizado pelo fato de existir uma heterogeneidade de 

profissionais que executam práticas dissonantes, além da falta de experiência tácita 

desses trabalhadores no trato das questões prisionais. Ao que tudo indica, a formação 

recebida por esses agentes é extremante técnica, não os capacitando para 

compreenderem a relação entre o preso e a prisão.   

Essa situação não é diferente quando se trata dos professores que atuam na 

escolarização do preso. Por exemplo, os estudos de Onofre (2009) afirmam que o 

trabalho educacional é colocado em xeque graças à fragilidade na organização 

pedagógica, na heterogeneidade dos alunos com nível diferenciado de escolarização e a 

inexistência de uma pedagogia multisseriadas. Há, ainda, a atitude de negação dos 

funcionários em relação à educação para o preso, a ponto de reprovarem os professores 
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e sua amabilidade para com os alunos-detentos. Além disso, permanece a negligência 

com a formação continuada dos docentes, existindo uma (in)formação a partir da 

experiência daqueles que possuem um maior saber tácito, com concepção de 

alfabetização tradicional e desarticulados do trabalho com os outros profissionais. 

Em meio a tanto caos, existe um ponto positivo demonstrado por Onofre que é o 

vínculo de confiança que os docentes conseguem manter com os presos e que é esse 

elemento subjetivo que termina fazendo a diferença. Será que não estaria aí o elemento 

central de organização da prática educativa, da formação dos profissionais do sistema e 

de todo o trabalho no interior das prisões do Brasil? Não estaria no vínculo de confiança 

entre os professores e os alunos-detentos o processo de humanização desse espaço? 

Mas, como manter vínculos com pessoas que são percebidas pelos outros como seres 

desprovidos de ter direito a ser humano? 

Onofre (2016) salienta que o sistema prisional é um espaço de conflito, que vem 

se acentuando a cada dia, porque mais pessoas são presas e o número de vagas 

carcerárias não se amplia. Isso gera todo tipo de problema de convívio não pacífico nas 

prisões e a incerteza do sucesso de qualquer política que intencione a humanização 

desse espaço, porque se utilizam de “práticas não articuladas com seus objetivos, como 

o trabalho, a escola, a religião, a disciplina, o silêncio, o isolamento, propostos para 

criar um novo homem que será devolvido à sociedade com os atributos necessários à 

convivência social”. (ONOFRE, 2016, p. 45 – grifo da autora). Aqui outra questão se 

impõe: como concretizar uma formação dos profissionais do sistema prisional, no 

contexto de uma cultura pedagógica da repressão?  

A negação dos direitos ao apenado não se refere exclusivamente a uma educação 

efetiva e de qualidade, mas também ocorre com a falta do atendimento psicossocial, da 

saúde básica, do trabalho e da leitura, não apenas como remissão da pena, porém como 

elementos de humanização mesmo. Por exemplo, será que não é uma barbárie negar 

atendimento à saúde dos presos, como ocorre nas prisões do país? A Lei afirma que é 

um direito inalienável, como demonstram Cartaxo [et al.] (2014), no entanto, sequer 

existem profissionais da saúde suficientes nesses espaços. Quantas vezes não é o agente 

penitenciário que faz a triagem dos doentes presos? Ele possui qualificação para isso?  

Maeyer (2013, p. 48) esclarece que aquilo que é direito não deveria ser negado, 

senão deixa de ser direito e, no caso da prisão, não importa se “os detentos não são 

meus amigos, mas não é necessário ser meu amigo para que eu reconheça a cada um 
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seus direitos. O direito não é dado por compaixão, mas porque é um direito”.  Portanto, 

negar o direito ao atendimento básico à saúde, à educação, à visita íntima, etc., é 

mesquinharia e que só contribui para ampliar o sentimento de revolta dos presos. 

 Esse caos reforça e perpetua a identidade de marginais atribuída aos presos, e não 

importa o crime cometido. Sobre isso, Bes (2016, p. 15 – grifo do autor) faz a seguinte 

questão: “como promover o retorno à convivência em sociedade se, durante todo o 

período em que esteve privado de sua liberdade, foi reforçado em sua identidade uma 

marca de bandido, ladrão, marginal e irrecuperável?”. Aqui, outra questão se impõe: 

que educação (para o preso e para os profissionais) dará conta de minar/minimizar (e 

quem sabe anular) a cultura do bandido bom é bandido morto, ou bandido bom é o 

bandido preso, preferencialmente, nas piores penitenciárias que tenham a cultura da 

perversidade? Não é fácil defender a educação nesse espaço, uma educação que eduque 

o encarcerado e os profissionais que trabalham no sistema prisional. Temos a clareza de 

que a educação por si só pode muito pouco nesse espaço, se não vier acompanhada de 

outras políticas de valorização do humano. 

Infelizmente, a educação nesse espaço é rechaçada, porque impera o imaginário 

social de que a pessoa presa não tem direito nem mesmo à vida quanto mais à educação, 

que é vista como um artigo de luxo, uma afronta social, um desperdício financeiro para 

manter pessoas vagabundas numa vida de regalia. Sobre isso, Pereira (2011, p. 45 – 

grifo do autor) diz que a educação no sistema prisional brasileiro é vista ainda como 

uma “esmola do Estado e da sociedade para o preso, uma esmola cara porque desvia 

verbas da educação para atender quem está à margem da sociedade por uma opção, não 

por uma determinação das condições materiais postas por um sistema”. E se é uma 

esmola, para que formar os profissionais para o trabalho nesse espaço, para humanizar o 

que não é mais considerado humano? 

Souza [et al.] (2017) pergunta se é possível uma concepção de educação social, 

portanto conscientizadora, no sistema prisional; acreditamos que sim, embora a 

realidade que se mostra é desanimadora, pois a educação nesse espaço tem o 

enfrentamento da perversa cultura carcerária que se constituiu, historicamente, como 

  
[...] práticas adaptativas que se processam dentro das prisões para que o preso 

adquira a cultura e ética carcerária aceita às regras e visão de mundo desse 

espaço, exerçam a submissão e aprendam a lidar com questões que eles não 

estão preparados, mesmo que seja à base da violência física (PEREIRA, 
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2011, p. 46). 

 

 

O enfrentamento dessa cultura pela educação começa pelo investimento intenso 

em formação de todos os profissionais que trabalham no sistema prisional brasileiro. É 

uma necessidade imperiosa qualificar o trabalho no interior dessa instituição, para que 

ela seja um lugar de reintegração social da pessoa presa. A formação dos profissionais é 

um dos caminhos da humanização da prisão, possibilitando que ela venha a ser um lugar 

educativo, eliminando a visão repressiva que historicamente adquiriu e que ainda não 

conseguiu se desvencilhar dessa marca maldita. Portanto, não é só educar o preso, 

fornecer-lhe escolarização, profissionalização e educação moral e ética, mas educar os 

profissionais que lidam com eles para uma convivência amistosa, humana. 

 

A EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS PENAIS: OS ASPECTOS LEGAIS  

 

Entendemos por formação o processo de aquisição permanente de conhecimentos 

e habilidades do mundo social e produtivo, que permite que as pessoas exerçam sua 

condição humana ─ o trabalho nas suas múltiplas possibilidades; portanto, a formação 

ampla e específica torna-se um elemento central nesse processo, exigindo todo um 

planejamento curricular para a consumação dessa centralidade. Para Cattani (2002, p. 

128), a formação profissional “designa todos os processos educativos que permitam, ao 

indivíduo, adquirir e desenvolver conhecimentos teóricos, técnicos e operacionais 

relacionados à produção de bens e serviços quer esses processos sejam desenvolvidos 

nas escolas ou nas empresas”, significando um longo processo que se inicia na 

escolarização e perpassa a profissionalização em seus diversos níveis.  

Segundo Pereira (2014), uma formação compreende tanto a formação inicial 

quanto a continuada. Ambas significam a aquisição de uma profissão por meios de 

cursos regulares do sistema educativo e de qualificação do trabalhador, com o objetivo 

de desenvolver novas capacidades, competências e habilidades, para executar, 

qualitativamente, sua atividade de trabalho correlacionada a outras, bem como assumir 

novas atividades concomitantes à sua, sempre que se fizer necessário em seu local de 

trabalho. 

A formação profissional continuada é um imperativo da sociedade atual, dada as 

mudanças que vêm operando no mundo do trabalho que, cada vez mais, exige 
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trabalhadores com média e alta qualificação. Tal imposição também se verifica no 

trabalho das instituições prisionais que requerem trabalhadores capacitados para lidar, 

sensivelmente, com pessoas em situação de vulnerabilidade e desfiliamento social 

(PEREIRA, 2016). A formação dos profissionais do sistema prisional brasileiro é 

garantida tanto pela Lei de Execução Penal (LEI n.7.210/84), como pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), assim como pela Resolução 

n. 03/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pela Resolução 

n. 2/2010b, do Conselho Nacional de Educação e pelo Decreto n. 7.626/2011, da 

Presidência da República (BRASIL, 1996, 2009, 2010, 2011). 

Na Lei de Execução Penal 7.210/84, o Art. 76 diz que o quadro dos profissionais 

do sistema prisional deverá ser composto por diversos profissionais, cada um assumindo 

uma função no sistema, de maneira que este possa funcionar harmonicamente. No 

entanto, esse artigo não menciona que as atividades de trabalho, no âmbito de uma 

prisão, sejam exercidas de maneira multidisciplinar, como há de se esperar quando se 

trata de um ambiente complexo, como é uma prisão, por ser uma instituição total. O 

interessante é que os Arts. 76 e 77, respectivamente, ratificam a fragmentação das 

atividades de trabalho, quando falam de funções de direção, chefia, assessoramento e 

outras, bem como que a instrução deve ser técnica, ao mesmo tempo em que vincula a 

progressão e promoção na carreira mediante cursos de formação continuada, conforme 

citados nos artigos: 

 

Art. 76. O Quadro do Pessoal Penitenciário será organizado em diferentes 

categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação 

de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do 

estabelecimento e às demais funções. Art. 77. A escolha do pessoal 

administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância atenderá a 

vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. § 1° 

O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou a ascensão 

funcional dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à 

reciclagem periódica dos servidores em exercício (BRASIL, 1984, p. 17).  

 

Nesse contexto, entendemos que o profissional em serviços penais são educadores 

no sentido da atuação, embora não os sejam de formação, e que seu trabalho tem uma 

dimensão educativa, porque medeia conhecimentos e desenvolve atitudes, a partir de 

práticas socioculturais que dizem respeito à cultura organizacional da prisão. Tais 
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práticas ocorrem a partir de elementos pedagógicos que visam à aprendizagem de 

comportamentos necessários ao tempo de convívio do preso. Aqui está a centralidade da 

defesa de uma formação pedagógica para todos os trabalhadores do sistema prisional. A 

Resolução n. 03/2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

garante a formação pedagógica para todos os que trabalham com educação em uma 

prisão, quando diz no Art. 9º que os 

 

Educadores, gestores, técnicos e agentes penitenciários dos estabelecimentos 

penais devem ter acesso a programas de formação integrada e continuada que 

auxiliem na compreensão das especificidades e relevância das ações de 

educação nos estabelecimentos penais, bem como da dimensão educativa do 

trabalho (BRASIL, 2009, p. 1). 

 

Observamos que tal Resolução ratifica o Art. 61 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação 9.396/1996, quando preceitua os princípios formativos dos profissionais da 

educação:   
a) conhecimentos do mundo científico, social e do trabalho, b) associação 

entre teoria e prática a partir da ideia de estágios supervisionados ou 

formação em serviço, que é uma modalidade de associar as atividades de 

trabalho com a formativa, em um processo dialético, no qual o sujeito vai se 

capacitando enquanto trabalha, realizando a reflexão da/sobre sua prática 

educativa, c) reconhecimento oficial das experiências tácitas desse 

profissional que deve passar por um programa de avaliação dessas 

competências, possibilitando-lhe a sua certificação (BRASIL, 1996).  

 

Essa mesma proposição é reafirmada pelo Conselho Nacional de Educação, com a 

Resolução 02/2010, que garante o acesso a programas de formação inicial e continuada 

a todos os trabalhadores do sistema prisional. O Art. 11 é explícito ao afirmar que 

  
Educadores, gestores e técnicos que atuam nos estabelecimentos penais 

deverão ter acesso a programas de formação inicial e continuada que levem 

em consideração as especificidades da política de execução penal. § 1º Os 

docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais do 

magistério devidamente habilitados e com remuneração condizente com as 

especificidades da função (BRASIL, 2010, p. 3) 
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O Planejamento geral dessa formação profissional foi impulsionado pelo Decreto 

7.626/2011 que instituiu o Plano Estratégico de Educação, no âmbito do Sistema 

Prisional (PEESP), incentivando que os estados construíssem os seus Planos Estaduais 

de Educação em Prisões (PEEPs), envolvendo a escolarização e a profissionalização do 

preso e a formação dos trabalhadores em serviços penais (BRASIL, 2011). 

A formação dos profissionais do sistema prisional brasileiro é uma das atribuições 

do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) ─ órgão executivo das políticas 

penitenciárias e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária, do Ministério da Justiça. Suas funções foram estabelecidas na 

Lei de Execução Penal 7.210/1984 e, por exemplo, em relação à formação, o Art. 2º, 

inciso VI, diz que deve “colaborar com as unidades federativas na realização de cursos 

de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do 

internado”. (BRASIL, 1984). 

A Portaria 674/2008 regulamenta o Regimento Interno do DEPEN e no Art. 37 

cria a Coordenação de Apoio às Escolas Penitenciárias (COAEP), cujo objetivo é 

“coordenar cursos de formação técnico-profissional de servidores penitenciários”; já a 

Portaria n. 3.123/2012 criou a Escola Nacional de Serviços Penais (ESPEN), para 

concretizar a formação dos profissionais do sistema em um espaço de produção de 

conhecimento (BRASIL, 2008, 2012). Essa Portaria, em seu Art. 2º, afirma que o 

objetivo geral da ESPEN é de 

 

Fomentar e executar estratégias de formação inicial e continuada, pesquisa, 

formulação de doutrina e aperfeiçoamento profissional em serviços penais e 

produção e compartilhamento de conhecimentos em políticas voltadas ao 

sistema prisional. Parágrafo único - A ESPEN deverá atuar permanentemente 

no sentido de criar condições político-institucionais e pedagógicas 

adequadas, realizando e apoiando ações governamentais, em âmbito nacional, 

que promovam a aquisição e o uso de conhecimentos úteis aos processos de 

formulação, execução, gestão e avaliação das políticas públicas de interesse 

do DEPEN. (...) (BRASIL, 2012, p. 1). 

 

Cabe também à ESPEN incentivar não apenas cursos de curta duração, mas 

também os de longa duração que envolvam a graduação e a pós-graduação nas áreas dos 

serviços penais, inclusive observando que essa formação seja vinculada à pesquisa e à 

inovação para produzir conhecimentos nesse campo, conforme explicita o Art. 4º,  
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inciso I, dessa Portaria, como uma das atribuições da ESPEN:  

 

Fomentar e apoiar, em nível estadual e distrital, cursos de capacitação inicial 

e continuada, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado voltado aos 

servidores que atuam no sistema prisional, contribuindo para a melhoria de 

resultados e desempenhos das diversas funções nele abrangidas (BRASIL, 

2012, p. 1). 

 

A concretização da política formativa da ESPEN é na articulação com as Escolas 

de Gestão Prisional dos estados. É interessante lembrar que as legislações do DEPEN 

para a educação do preso e para a formação dos profissionais do sistema prisional estão 

baseadas em um documento de referência, publicado ainda em 2005, intitulado 

Educação em serviços penais: fundamentos de políticas e diretrizes de financiamento. É 

um documento que, por sua vez, é baseado nas Regras Mínimas para o Tratamento de 

Reclusos, uma resolução de 1955, das Organizações das Nações Unidas (ONU) que, ao 

instituir regras de como deve ser o tratamento das pessoas presas, preceitua também 

quem e como deve ser o profissional responsável em cuidar dos presos. Por exemplo, a 

Regra 47 diz que: 

O pessoal deve possuir um nível intelectual adequado; 2) Deve 

frequentar, antes de entrar em funções, um curso de formação geral e 

especial e prestar provas teóricas e práticas; 3) Após a entrada em 

funções e ao longo da sua carreira, o pessoal deve conservar e melhorar 

os seus conhecimentos e competências profissionais, seguindo cursos de 

aperfeiçoamento organizados periodicamente (ONU, 2016) 

 

O Documento brasileiro ratifica essa regra e salienta que o profissional do sistema 

prisional precisa assumir a função de educador e ressocializador, a partir da formação ─ 

única capaz de eliminar a ideia de profissional repressor. Essa concepção deve nortear 

as Escolas Penitenciárias estaduais quando da elaboração de seus planos de formação. 

Nesse Documento, o DEPEN reconhece suas falhas quanto à formação dos profissionais 

e aponta os problemas da relação entre a União e os Estados para a concretização de 

uma política formativa para os trabalhadores do sistema prisional, principalmente 

aqueles problemas que dizem respeito ao papel dos estados, uma vez que têm sido 

meros executores das propostas de formação planejadas pelo DEPEN, quando não 
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deveria ser assim (BRASIL, 2016). 

O Documento já reconhecia, naquela época, que deveria existir uma parceria entre 

as escolas penitenciária estaduais com o DEPEN, via Escola Penitenciária Nacional, 

para formar seus profissionais e sugere ainda que essa formação não poderia ficar sob a 

responsabilidade de outras instituições que não fossem as escolas penitenciárias como 

lócus de formação de todos os trabalhadores do sistema prisional. Isto porque “a 

identidade do serviço penitenciário não se confunde com a da gestão pública ou das 

forças de ordem, embora exista um espaço significativo de interação para com esses 

setores” (BRASIL, 2016, p. 13). Essas escolas foram pensadas para ser lugar de ensino, 

de pesquisa científica e tecnológica, a fim de formar o profissional com competências 

para o trabalho penitenciário. 

Uma das questões apontadas pelo Documento é que as formações, quando 

ocorrem, nem sempre têm relação direta com os problemas vivenciados pelos 

profissionais, porque são cursos extremamente teóricos, com pouca prática de trabalho e 

que aparecem, muitas vezes, como uma mercadoria em supermercado, em que o 

profissional faz a sua escolha como forma apenas de cumprir as determinações dos 

órgãos oficiais. É preciso levar em consideração que a formação em serviços penais é 

intencionada para  

[...] a aferição das práticas e a sua reconceptualização crítica. As ações, desse 

modo, deverão estar fundadas em instituições, sujeitos e referenciais 

políticos pedagógicos: tudo e todos que gravitam em torno dos processos de 

trabalho e de seu desafio de promover a reintegração social dos apenados 

(BRASIL, 2016, p. 16 – grifos do autor) 

 

Tais intenções formativas têm que configurar-se na Matriz Curricular de 

Referência da Educação em Serviços Penais, bem como em projeto político-pedagógico 

das unidades prisionais, e isso precisa ser construído de maneira harmoniosa, crítica, 

partindo do planejamento geral da educação em prisões, representado pelos Planos 

Estaduais de Educação em Prisões mas, sobretudo, que as ações de educação para o 

preso e a formação dos profissionais não fiquem apenas nos documentos escritos, porém 

que sejam concretizadas. Para isso, são os atores do processo que precisam se engajar na 

sua formação, planejamento e concretização, pois disso depende a sua sobrevivência 

como trabalhador em um espaço de intenso conflito.  
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A Matriz Curricular Nacional para a Educação em Serviços Penais, publicada em 

2006, afirma que o objetivo da formação é desenvolver cognitiva e socialmente o 

profissional do sistema prisional para prestar um trabalho de qualidade, calcado na 

reintegração da pessoa presa (BRASIL, 2017). No campo da prisão, o fim sempre será o 

retorno dos presos à sociedade, isto porque, em sua grande maioria, eles estão na faixa 

etária de 19 a 39 anos, cumprindo penas que variam em tempos ora curtos, ora longos; 

portanto, muitos ganharão o direito à liberdade e, como forma de eliminar a pedagogia 

da reincidência, somente com uma educação que promova o preso e forme os 

profissionais para uma pedagogia da autonomia isso será possível, aqui lembrando 

Freire. 

Na Matriz constam as competências requeridas para o profissional, como aquelas 

que dizem respeito à autonomização do profissional, como comunicação, tolerância, 

liderança, trabalho em equipe, competência para elaboração de projetos, solidariedade, 

responsabilidade. A intencionalidade de tais competências é a segurança institucional, 

física e emocional do profissional e, consequentemente, da pessoa presa. O 

desenvolvimento das competências será dado na formação continuada e permanente, a 

partir da relação entre teoria e prática, assumindo cursos de curta e longa duração, com 

temas relacionados ao cotidiano das unidades prisionais e na relação entre educação, 

sociedade e prisão (BRASIL, 2017). 

O currículo proposto se concretiza por quatro eixos articuladores: administração 

penitenciária (visa à construção da identidade funcional, jurídica e administrativa do 

servidor/direitos e deveres), saúde e qualidade de vida (aquisição de uma consciência 

de proteção da saúde física e psíquica de si e do outro), segurança e disciplina 

(administrar crises no sentido da prevenção e da solução dos conflitos interpessoal e 

institucional), relações humanas e reinserção social (o desenvolvimento de uma 

consciência de respeito ao outro, de alteridade, etnicidade, respeito à diversidade sexual, 

cultural e de gênero). Esses eixos incorporam conhecimentos amplos e específicos do 

campo de trabalho prisional, sendo que a relação ensino-aprendizagem é pela práxis 

pedagógica e a avaliação da aprendizagem deve ser processual (BRASIL, 2017).  

Entendemos que a legislação saiu na frente na garantia da educação como um 

direito da pessoa presa e também da formação inicial e continuada dos profissionais 

como uma necessidade imperiosa; no entanto, precisamos concretizar essa Matriz de 

maneira homogênea e em todos os sistemas penitenciários estaduais, o que vem 
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ocorrendo, mas de maneira lenta. A questão é saber o norte que os Planos estão dando à 

formação dos profissionais em serviços penais e se estão tomando como ponto de 

partida a realidade local das prisões dos estados. 

 

A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL NOS PEEPs  

 

Partindo do contexto exposto acima, é que analisamos os Planos Estaduais de 

Educação em Prisões (PEEPs) porque, pelo documento escrito, é possível refletir e 

inferenciar sobre os caminhos que a educação dos profissionais em serviços penais vem 

seguindo. Afinal, o que dizem os PEEPs sobre essa formação em termos de objetivos, 

concepções, estratégias, metas e organização curricular? A resposta à questão proposta 

se deu pela análise de conteúdo de 14 planos estaduais representativos das cinco regiões 

do país, sendo dois para as regiões com menos estados e três para as com mais estados, 

sorteados para compor a amostra. As principais características encontradas nos PEEPs 

dão conta dos indicadores instituídos pelo Decreto 7.626/2011, Art. 9º, incisos I, II e III, 

quando diz que os Planos devem conter:  

 

I - Diagnóstico das demandas de educação no âmbito dos estabelecimentos 

penais;  

II - Estratégias e metas para sua implementação; e III - atribuições e 

responsabilidades de cada órgão do ente federativo que o integrar, 

especialmente quanto à adequação dos espaços destinados às atividades 

educacionais nos estabelecimentos penais, à formação e à contratação de 

professores e de outros profissionais da educação, à produção de material 

didático e à integração da educação de jovens e adultos à educação 

profissional e tecnológica (BRASIL, 2011). 

 

O indicador proposto no inciso III diz respeito, diretamente, à formação dos 

profissionais do sistema prisional e encontramos, em linhas gerais, tais indicadores 

caracterizados nos planos. Quanto aos objetivos, referem-se ao processo de capacitar os 

profissionais dos presídios, oportunizando-lhes a tomada de consciência sobre a 

importância do seu trabalho no interior de uma penitenciária, bem como implantar e 

consolidar um programa de formação continuada para todos os trabalhadores do sistema 

carcerário, de maneira que eles possam empreender qualidade na educação prisional. 

Quanto à concepção formativa, ela é humanista a partir da noção de que a educação é 
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um direito humano e que dele advém todos os outros direitos. É ainda uma concepção 

humanista porque possui como finalidade a humanização.  

As metas seriam os objetivos gerais que norteariam as ações formativas dos 

profissionais do sistema. São as intenções passíveis de realização, porém nos planos as 

metas não foram pensadas em curto e em longo prazo, havendo uma confusão entre 

metas e estratégias, sendo que estas são consideradas como ações possíveis para se 

alcançar os objetivos propostos. As estratégias circulam em torno da velha fórmula de 

fornecer cursos esporádicos sem uma sistematização, a partir das necessidades 

formativas e da atividade do trabalhador, como é o caso dos Planos de São Paulo, 

Goiás, Alagoas, Bahia, etc. Existem planos que não aparecem metas e estratégias, como 

é o caso do Plano do Maranhão, de Rondônia e do Ceará.  

Observamos no Quadro 1 que a formação dos profissionais nos Planos assume 

características muito próximas. 

 

 

Quadro 1 – Formação dos profissionais do Sistema Prisional nos Planos  Estaduais de 

Educação em Prisão (PEEPs) 

 

PEEPs Caracterização do modelo de formação dos profissionais 

Paraná 

(PR) 

A formação dos agentes, gestores e técnicos do sistema prisional é realizada pela Escola 

de Educação em Direitos Humanos (ESEDH) e a dos docentes, pela Secretaria de 

Educação (SEED). Os cursos são na temática de direitos humanos. Apresenta a 

concepção de formação do ESEDH e metas e estratégias para a formação no sistema. 

Santa 

Catarina 

(SC) 

A principal meta é a elaboração de plano de formação profissional e as formações que 

ocorrem ainda não tipificam um processo homogêneo no sistema, coexistindo cursos 

sobre direitos humanos, relação interpessoal, defesa penal, mediação de conflitos, etc. 

São Paulo 

(SP) 

Formação continuada como pré-requisito para atuar no sistema, porém não apresenta um 

plano de formação continuada, sendo que a meta é criar cursos, eventos e palestras. 

Centraliza tais metas para o docente, assim como as estratégias de criar atividades 

presenciais, de orientação técnica e de orientação administrativa para os mesmos.  

Rio de 

Janeiro 

(RJ) 

Planeja a formação por profissionais, docentes, agentes e gestores, porém enfatiza mais 

a formação dos agentes penitenciários que, no ingresso, são obrigados a participarem do 

Curso de Formação Continuada, com carga horária de 400h. A formação dos docentes é 

de responsabilidade da Secretaria de Educação. 

Mato 

Grosso 

Apresenta formação continuada para os docentes, a qual é realizada pela Secretaria de 

Educação, e os outros profissionais ficam sob a responsabilidade da Escola de 
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(MT) Penitenciária da Secretaria de Justiça. São vários cursos, palestras e seminários com 

carga horária variada. A meta é elaborar um plano de formação docente, tendo como 

parceiros o IFMT, a UFMT e a UNEMAT. 

Goiás 

(GO) 

Apresenta formação para os agentes penitenciários e gestores, porém centraliza mais na 

formação docente. Não apresenta um plano estruturado de formação, apenas cursos e 

palestras nas temáticas de direitos humanos, etnicidade, gênero e cidadania. 

Alagoas 

(AL) 

Existe uma formação no campo da EJA para os docentes e não aborda se existe e como 

ocorre a formação dos outros profissionais do sistema estadual. A meta é em parceria 

com a Secretaria de Educação e a Secretaria da Justiça, e cada unidade prisional oferta 

curso de aperfeiçoamento para todos os trabalhadores. 

Bahia 

(BA) 

A formação dos docentes é de responsabilidade do Centro de Aperfeiçoamento do 

Instituto Anísio Teixeira (IAT), órgão vinculado à Secretaria de Educação.  A formação 

dos outros profissionais ocorre na Escola Penitenciária da Bahia. Apresenta matriz de 

formação continuada para os agentes penitenciários e para todos os outros profissionais. 

Ceará 

(CE) 

Curso para agentes penitenciários com carga horária de 200h e para os outros 

profissionais oferta de cursos de 40h nas áreas de direitos humanos, penal, fundamentos 

e práticas de educação prisional. A Universidade Federal do Ceará fornece ainda um 

curso de especialização em educação prisional, com carga horária de 420h. 

Maranhão 

(MA) 

Formação continuada para gestor, coordenador geral e coordenador pedagógico, sendo 

que o agente penitenciário é formado a partir do Programa de Ações Articuladas, que 

fornece um curso específico para eles atuarem no sistema prisional, com 100h. 

Amazonas 

(AM) 

Apresenta plano de formação docente com cursos e seminários, sendo que a instituição 

responsável é o Centro de Treinamento Padre Anchieta (CEPAN). Para os gestores e 

outros profissionais, os órgãos executores são a Escola de Administração Penitenciária a 

Universidade Federal do Amazonas. 

Amapá 

(AP) 

Formação continuada para agentes, docentes e gestão realizada pela Escola de 

Administração Penitenciária (ESAP). Apresenta projeto de formação em eixos, 

disciplinas e temas. Oferta uma especialização a distância na área de Educação em 

Prisão. Promove palestras em direitos humanos, treinamento de armas, relações 

interpessoais. 

Rondônia 

(RO) 

Não apresenta projeto de formação para os profissionais, nem mesmo metas e estratégias 

de formação. Em relação aos docentes, afirma que a formação é baseada na concepção 

de Paulo Freire e no currículo interdisciplinar. No entanto, não apresenta o currículo. 

Roraima 

(RR) 

Existe um curso preparatório de formação para os agentes penitenciários, com carga 

horária de 208h, realizado pela Academia de Polícia Integrada Cel. Santiago. Apresenta 

matriz do curso de acompanhamento psicossocial. Em relação aos docentes, não informa 

quem faz a formação continuada desse profissional para atuar na EJA.  

Fonte: PEREIRA (2017) 
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Todos os Planos identificam algum trabalhador que deve receber formação 

continuada, como os docentes de EJA, os agentes penitenciários, os gestores, os 

psicólogos, os assistentes sociais, os educadores sociais, os técnicos, etc. Os docentes 

são lotados nas Secretarias de Educação e com formação inicial em nível superior, nas 

áreas específicas do conhecimento exigido pela Matriz Curricular e são alocados para o 

atendimento educativo aos jovens e adultos presos; já os outros profissionais são lotados 

nas Secretarias de Justiça, com escolarização ora de nível médio, ora superior, por 

exemplo, os agentes penitenciários, em sua grande maioria, são de nível médio; os 

gestores e técnicos possuem nível superior em cursos como o de Direito, de Psicologia, 

de Pedagogia, de Assistência Social, de Enfermagem, dentre outros.  

Embora não fique explícito nos Planos, foi possível inferir que a formação 

continuada para os docentes busca inserir conteúdos da EJA, de práticas pedagógicas, 

da educação em direitos humanos, do mundo penitenciário, dentre outros. Por exemplo, 

o Plano do Estado de Goiás diz que, para o docente, a 

 

[...] formação continuada através de cursos que contemplarão fundamentos e 

concepções; história; práticas pedagógicas; gestão do espaço pedagógico no 

ambiente prisional; legislação educacional e penal; políticas para educação 

prisional; relação entre educação e trabalho nas unidades penitenciárias; 

violência, políticas penais e questões penitenciárias; educação especial; etc. 

O currículo deverá ser interdisciplinar, estabelecendo relações entre os 

conhecimentos das diversas áreas (especialmente educação e direito) e a vida 

das populações carcerárias, de forma significativa, que possibilite aos 

participantes do curso reflexão e compreensão sobre a realidade destas 

populações (GOIAIS, 2016, p.145). 

 

 Já a formação continuada dos agentes penitenciários, inicia-se desde o momento 

da aprovação em concurso público para atuar na área, com um curso admissional, com 

carga horária acima de 200 horas, sendo que outros cursos e palestras são 

constantemente ofertados. A matriz curricular de formação dos agentes penitenciários 

presente em alguns Planos incorpora conhecimentos do campo do direito, das relações 

humanas, da psicologia, da defesa pessoal, da educação, da segurança, dos aspectos 

teóricos e práticos do Sistema Penitenciário Brasileiro, como drogas e dependência 

química, alteridade e o preso, mediação de conflitos, legislação do Servidor Público, 

atenção à saúde básica do preso, etc. 
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Esses conteúdos visam compreender a profissionalidade da atividade do agente 

penitenciário para concretizar o processo de reintegração do preso, bem como a 

aquisição de conhecimentos do campo da educação e do direito humano, judiciário e 

administrativo, em consonância com o desenvolvimento de habilidades e de 

capacidades para o trato humano do preso. Tais conteúdos/temas têm relação direta com 

a função do agente penitenciário nos diversos setores de uma unidade prisional. O Plano 

do Mato Grosso é o único que define detalhadamente a função do agente penitenciário, 

sendo que os atributos formativos são a partir dos setores de atuação do agente, como: 

 

a) Setor de Segurança: atendimento; orientação; assistência; disciplina; 

vigilância; segurança interna; guarda; custódia; escolta; operar sistema de 

comunicação; conduzir veículos; realizar revista nos segregados, nas celas, 

nos pátios e dependências afins; prestar segurança aos diversos profissionais 

que fazem atendimentos especializados às pessoas custodiadas. b) Setor de 

Operações Especiais: vigilância interna e externa, inclusive nas muralhas e 

guaritas dos estabelecimentos penais; realizar revista pessoal, na entrada dos 

apenados; realizar revista pessoal nos visitantes, quando necessário; operar 

sistema de comunicação; conduzir veículos; realizar escolta armada em 

cumprimento às requisições das autoridades competentes; realizar escolta 

armada nos apoios a atendimento interno, hospitalar e saídas acompanhadas; 

realizar escolta armada nas transferências entre estabelecimentos penais, 

intermunicipais, interestaduais e internacionais; prestar assistência em 

situações de emergência, tais como: fugas, motins, incêndios, rebeliões e 

outras assemelhadas; realizar diligências, junto às polícias, objetivando a 

recaptura de foragidos dos estabelecimentos (MATO GROSSO, 2016, p. 46) 

 

A formação continuada dos gestores das unidades prisionais está centradas nas 

áreas dos direitos administrativos e penais e executadas pelas escolas penitenciárias, 

mas sem uma continuidade do processo formativo. Existe um silenciamento da 

formação de cunho mais pedagógico para os gestores. O plano do Estado do Amapá é o 

único que tem em seus quadros funcionais a figura do educador social e define a sua 

função no âmbito das prisões, expressando que “são profissionais habilitados para 

atuarem no processo de ressocialização dos encarcerados, englobando efetivamente as 

ações de combate ao racismo, à homofobia, e a intolerância religiosas” (AMAPÁ, 2016, 

p. 41-2). 

Encontramos nos PEEPs conhecimentos e saberes formativos comuns, 
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direcionados aos profissionais do sistema prisional, envolvendo tanto os técnicos como 

os agentes prisionais, os gestores, dentre outros, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Conhecimentos, saberes e intenções formativas para os profissionais do 

Sistema Penal encontrados nos Planos Estaduais de Educação em Prisões  

 

Eixo temático Objetivos Disciplinas/temas 

Saberes sócio 

histórico, étnico-

racial, 

penitenciário, 

gênero. 

Compreensão da realidade 

sociológica e histórica do país e do 

sistema prisional, os determinantes 

que levaram as pessoas a cometer 

um ato infracional. 

Sociologia da violência, história da 

prisão local e nacional, criminologia 

crítica, direito penal, direito criminal, 

direitos humanos, gênero, racismo, 

dentre outros. 

 

Saberes da 

profissão 

 

Desenvolvimentos de habilidades 

técnicas e atitudinais referentes à 

atuação dos profissionais na 

penitenciária. 

 

Técnica de algema, de condução, de 

defesa pessoal, de avaliação do preso, de 

manutenção de arquivos e de bancos de 

dados da vida do preso, legislação penal, 

gestão das Unidades prisionais. 

 

Relações 

interpessoais 

 

 

Construção de representações livres 

de preconceitos e discriminações 

entre os profissionais que lidam com 

os presos, levando-os a um bom 

senso no trato com ele entre eles.  

Ética e todo e qualquer tema que aborde 

as questões das relações interpessoais, 

da alteridade, de construção da 

identidade, de respeito aos direitos do 

preso.  

 

Saberes tácitos 

Ressignificação dos conhecimentos e 

saberes relacionados à função/cargo 

que o profissional exerce na prisão. 

Conhecimentos e práticas das 

experiências profissionais dos 

funcionários e que no diálogo 

aprimorem o trabalho em serviços 

penais. 

 

Temas 

transversais 

Presente na profissionalidade de 

todos os trabalhadores, os temas 

visam potencializar a atividade de 

trabalho por meio de conhecimentos, 

ações e atitudes. 

Conhecimentos e saberes da área da 

saúde, da assistência social, da 

educação, da psicologia, da cultura etc.  

Fonte: PEREIRA (2017).  

 

Nos Planos, nem sempre as matrizes curriculares de formação dos profissionais 

estão escritas, mesmo a dos agentes penitenciários, e isso dificultou uma análise 

curricular mais profunda da formação. Um planejamento curricular interdisciplinar da 
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formação de cada profissional, no âmbito do sistema prisional, é necessário, pois 

possibilita o enfrentamento de cada problema a partir das atividades de trabalho. A 

função da matriz curricular é organizar uma formação, permitindo que os diversos 

conhecimentos científicos, culturais, produtivos, saberes e práticas estejam postos 

orgânica e concretamente nas instituições educativas, como deve ser a prisão 

(PEREIRA, 2017). Negligenciar a construção de um currículo de formação, é permitir 

fragilidades nas atividades de trabalho dos profissionais em serviços penais.  

 

CONCLUSÃO 

Em linhas gerais, ao analisar os Planos, observamos que eles carecem de um 

pensamento curricular mais detalhado que evidencie a concepção formativa dos 

profissionais em serviços penais, assim como demonstrem os objetivos e as estratégias 

integradas à educação da pessoa presa. O que transparece é um arremedo de formação, 

coexistindo cursos com o mesmo conteúdo, mudando apenas a nomenclatura, bem 

como cursos fragmentados e na base do senso comum, sem um aprofundamento 

epistemológico necessário à compreensão crítica da realidade carcerária do Brasil e dos 

respectivos estados. Claro que essa questão necessita de ser mais aprofundada pela 

pesquisa empírica nas unidades prisionais e nas escolas estaduais penitenciárias. No 

entanto, como documentos escritos que intencionam estratégias e ações para debelar o 

problema da educação dos presos e da formação dos profissionais do sistema 

presidiário, os Planos apresentam algumas questões que são recorrentes, como as 

expostas a seguir: 

a) Ausência de uma maior sistematização das ações formativas dos docentes por 

parte das Secretarias de Educação, evidenciando as relações com a educação em 

prisões. Vale lembrar que é desse planejamento que deve partir os projetos de 

formação docente para a EJA, no contexto de cada unidade prisional; 

 

b) A formação dos agentes e gestores penitenciários deveria ocorrer nas escolas 

penitenciárias por ser um lugar, em tese, que aglutina conhecimentos, inovação e 

vivências do setor penitenciário, mas nem sempre essas escolas existem nos 

estados e quando existem não exercem, concretamente, sua função estabelecida 

em Lei; 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

21 

c) A sistematização das ações formativas para esses profissionais não fica 

claramente preceituada nos Planos, sendo que os conteúdos formativos 

sugeridos são amplos, não corporificam como deveriam as questões 

penitenciárias em termos da relação entre a teoria e a prática; 

d) Existe um silenciamento quanto à formação continuada dos profissionais da 

saúde, da psicologia e da assistência social. Os planos não evidenciam como se 

dá a formação para o trabalho no âmbito das unidades prisionais e mesmo os 

critérios de seleção desses trabalhadores.  

Essas ausências fragilizam o planejamento das ações mais concretas da formação 

nas unidades prisionais que, por sua vez, põem em xeque a execução dos Planos 

Estaduais de Educação em Prisões como elemento norteador das melhorias das 

condições humanas nas prisões. A impressão que fica, ao se analisar os Planos, é que 

eles foram construídos para apenas cumprir as determinações legais do Decreto 

7.626/2011, sendo que, em relação à formação dos profissionais, sequer conseguem, no 

documento escrito, refletir o ideário da educação em serviços penais proposto pelo 

DEPEN. 

 As análises dos PEEPs impuseram questões reflexivas em torno da relação entre a 

educação do preso e a formação dos profissionais em serviços penais, quais sejam: 

como pensar em um processo de humanização concreta do espaço da prisão sem uma 

relação crítica e efetiva entre a educação do preso e a formação dos profissionais do 

sistema prisional? Como efetivar uma formação dos profissionais sem a sua real 

participação na construção de um projeto amplo de formação e de um currículo crítico, 

a ponto de chamar para si a responsabilidade pela educação dos presos em uma 

perspectiva humana?   

Temos a certeza de que não será qualquer curso, palestra ou evento que terá as 

condições necessárias para desenvolver competências, capacidades, atitudes, 

solidariedade e pensamentos críticos-reflexivos nos trabalhadores do sistema 

penitenciário brasileiro. Mas sim uma formação sistematizada, contínua, crítica e que se 

inova a partir das experiências tácitas e de formação inicial dos profissionais abarcando, 

ainda, os conhecimentos e saberes do campo penitenciário, produzidos pela pesquisa 

básica e aplicados, e em consonância com uma concepção de educação reintegradora 

para a pessoa presa.  
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