
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade

Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 2° andar - 70047-900 - Brasília, Distrito Federal, Brasil
Gabinete: Fones: (61)20229217 e 2022 9018 - Fax: (61) 2022 9020

Oficio n? .34 <i O /201O-GAB/SECADIMEC

Brasília, 25 de outubro de 2010.

À Senhora
Fernanda Fernandes
Ação Educativa
Rua General Jardim, 660
01223-010 - São Paulo -SP

Assunto: Solicitação de informações acerca das estratégias elaboradas por este
Ministério a fim de garantir as Diretrizes Nacionais para Educação nas Prisões

I'

Prezada Senhora,

1. Em atendimento à carta, de 05 de outubro de 2010, que pede informações
referentes às estratégias elaboradas por este Ministério a fim de garantir a produção de
informações referentes ao perfil da população carcerária, suas demandas por educação e às
atividades realizadas nos estabelecimentos penais, encaminhamos, anexa, Nota técnica n"
069/2010/CGEJAlDPEJAlSECAD/MEC - da Coordenação Geral de Educação de Jovens e
Adultos.

2. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e informações
complementares.

Atenciosamente, .z..
Chefe de Gabinete



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE

DIRETORIA DE POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos

Nota técnica n'\)()9 12010/CGEJAIDPEJA/SECADIMEC

.Assunto: Solicitação de informações do ILANUD, da Ação Educativa e da
Alfabetização Solidária a respeito das Diretrizes Nacionais para a oferta de
educação de jovens e adultos em privação de liberdade nos estabelecimentos
penaIs.

1. Trata-se de resposta ao Ofício s/no, de 05 de outubro de 2010, que
solicita informações sobre as estratégias que este Ministério utilizará para que os
Estados e o Distrito Federal cumpram o previsto no Art° 4 da Resolução n"
02/2010 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, de
19 de maio de 2010. O Artigo citado tem a seguinte redação:

Visando a institucionalização de mecanismos de informação sobre
a educação em espaços de privação de liberdade, com vistas ao
planejamento e controle social, os órgãos responsáveis pela
educação nos Estados e no Distrito Federal, deverão;

I - tornar público, por meio de relatório anual, a situação e as
ações realizadas para a oferta de educação de jovens e adultos, em
cada estabelecimento penal sob sua responsabilidade.

2. As entidades citam ainda o art. 9 da LDB que atribui à União a
incumbência de coletar, analisar e disseminar informações sobre educação.

3. Registre-se que o ILANUD, a Ação Educativa e a Alfabetização
Solidária participaram dos seminários promovidos pelos Ministérios da Educação
e da Justiça, com o apoio da UNESCO, no âmbito do Projeto Educando para a
Liberdade; e posteriormente, das audiências públicas do Conselho Nacional de
Educação sobre o tema.

DA ANÁLISE

4. Com a aprovação das Diretrizes no mês de maio do corrente ano, os
Ministérios da Educação e da Justiça, com o apoio da Organização dos Estados
Iberoamericanos (OEI), definiram estratégias para sua divulgação e
implementação, a saber:

a) Realização do Seminário Internacional Educação em Prisões:
Convergências e Perspectivas. O evento contou com a participação de



representantes das Secretarias de Educação e dos órgãos responsáveis pela
Administração Penitenciária de todos os Estados e do Distrito Federal, Fórum
dos Conselhos Estaduais de Educação, Instituições de Ensino Superior,
Organismos Internacionais, Pastoral Carcerária, Conselhos da Comunidade,
Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público, internos e egressos do sistema
penitenciário; além de países que participam da Rede Latinoamericana de
Educação em Prisões (REDLECE) e de representantes de instituições que atuam
com a temática.

b) Reunião com o F órum dos Conselhos Estaduais de Educação que
resultou no compromisso de todos os Conselhos Estaduais manifestarem
posicionamento a respeito das Diretrizes Nacionais.

c) Realização de oficina com estados da região Nordeste sobre as
Diretrizes Nacionais durante Conferência Iberoamericana de Direito Penal,
realizado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

d) Apoio técnico-financeiro aos Estado para a elaboração do Plano
Estadual de Educação nas Prisões, formação de profissionais e aquisição de
acervos para as bibliotecas.

e) Inclusão das Diretrizes nos cursos de especialização, apoiados
pela SECAD no âmbito da Resolução n? 48, para profissionais que atuam na
educação de jovens e adultos nas prisões.

f) Reunião com representantes dos estabelecimentos federais e dos
gestores estaduais de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte e
Rondônia para elaboração de proposta para oferta de educação nestes
estabelecimentos penais.

g) Articulação com os Comitês de Articulação do Pronasci nos
Estados para integrar esta temática no planejamento das ações.

h) Distribuição das Diretrizes Nacionais para os gestores estaduais,
professores, pesquisadores, diretores de estabelecimentos penais e agentes
penitenciários.

5. Entendemos que o desafio dos Estados e do Distrito Federal é
organizar a oferta de educação nos estabelecimentos penais. Para isto, é
fundamental a elaboração do Plano Estadual de Educação nas Prisões e que neles
constem, entre outras informações, a demanda educacional da população privada
de liberdade, o perfil dos profissionais envolvidos, acervos bibliográficos e as
formas de acesso a estes acervos; aplicação de exames, distribuição de materiais
didáticos e os processos formativos. .

6. Conforme prevê as Diretrizes Nacionais, os Estado e o Distrito
Federal terão que apresentar relatórios anuais sobre a oferta de educação nos
estabelecimentos penais. Estes Relatórios devem considerar as informações do
Censo Escolar (INEPIMEC) e do Sistema Integrado de Informação Penitenciária
(InfopenIMJ), bem como definir outras variáveis para atender as necessidades
desta oferta. Para isto, será importante o apoio técnico dos Ministérios da
Educação c da J ustíça,



·- ,

7. No que diz respeito ao previsto no Art. N° 9 da LDB, o Censo
Escolar, desde 2007, informa as matrículas dos alunos que estão na condição de
privados de liberdade nos estabelecimentos penais.

8. São estas as considerações q metemos a apreciação superior.

MeIo
adora-Geral de Educação de Jovens e Adultos

De acordo. Encaminhe-se o processo para o Gabinete da SECAD

Jorge ~ da Silva
Diretor de Políticas de Educação de Jovens e Adultos


