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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a educação prisional no Brasil a partir 
de alguns elementos históricos como as políticas públicas para os presidiários 
brasileiros e as políticas de inclusão na universalização dos presidiários no Brasil, a 
partir de algumas experiências. As análises empreendidas tiveram como eixo central a 
educação no cárcere a partir da seguinte inquietação: como possibilitar a 
implementação de políticas públicas que possibilitem o encarcerado chegar à 
universidade? A pesquisa, de caráter qualitativo, de cunho bibliográfico, traz em seu 
bojo como referenciais teóricos: Pereira (2011); Diaz (2006) e Souza Neto; Silva; Moura 
(2009) donde se conclui que é preciso que sejam implementadas políticas que incluam 
o encarcerado, possibilitando ao mesmo o pleno desenvolvimento de sua vida 
acadêmica.  
 

Palavras-chave: Pedagogia; políticas públicas; universalização da educação. 
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ABSTRACT 

 

The present work aims to reflect on prison education in Brazil from some historical 
elements such as the public policies for Brazilian inmates and the policies of inclusion in 
the universalization of prisoners in Brazil, based on some experiences. The analyzes 
carried out had as central axis the education in the jail from the following restlessness: 
how to enable the implementation of public policies that enable the incarcerated to reach 
the university? The research, of a qualitative nature, of bibliographic character, brings in 
its bulge as theoretical references: Pereira (2011); Diaz (2006) and Souza Neto; Silva; 
Moura (2009), which concludes that it is necessary to implement policies that include the 
incarcerated, making possible the full development of his academic life. 
 
 
Palavras-chave: Pedagogy; public policy; universalization of education. 
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INTRODUÇÃO 

A Educação prisional é o tipo de educação não formal legalmente amparada pela 

Constituição Federal de 1988, cujo espaço não formal é o cárcere, que tem como 

objetivo escolarizar. Como afirma Pereira (p. 40), a educação prisional pretende: 

 
[...] formar e qualificar pessoas temporariamente encarceradas para que, depois 
que cumpram o tempo de privação da liberdade, possam reinserir-se com 
dignidade no mundo social e do trabalho, já que essas pessoas, em sua 
maioria, têm baixa ou nenhuma escolarização.  

 
A importância da Educação prisional incide no sentido de que as pessoas que se 

encontram presas, necessitam de uma educação diferenciada, de modo que possibilite 

as mesmas, ao final do cumprimento de suas penas, poderem ser inseridas novamente 

na sociedade e que possam gozar do pleno exercício da cidadania social e produtiva.  

Em uma das minhas muitas visitas à casa de custodia de Itaperuna/RJ, Casa de 

Custódia Diomedes Vinhosa Muniz1, percebi que algumas mães de detentos estavam 

um tanto quanto nervosas, pois, foram informadas que seus filhos não poderiam 

receber visitas naquele dia (e na unidade, quando alguém não pode receber visitas se 

pensa logo em castigo). E dentro da unidade elas foram informadas que seus filhos 

estavam fazendo o ENEM2, e por esse motivo, caso saíssem da sala, não poderiam 

retornar para concluir a prova. Nesse momento pensei: Eles realmente têm acesso a 

essa oportunidade mesmo estando no cárcere?; Qual perspectiva a educação tem na 

vida desses detentos?; O que eles almejam conseguir a partir do ENEM e futuramente 

se alçarem o acesso à uma graduação?; Será que algum detento já chegou a iniciar a e 

terminar uma graduação?; Quais as contribuições da instituição para que o detento em 

reclusão ingresse e permaneça na graduação?; Quantos destes detentos realizaram o 

ENEM nos últimos anos?; Quantos destes detentos têm interesse em iniciar uma 

graduação? 

                                                           
1 Presidio Diomedes Vinhosa Muniz, Avenida Zoello Sola nº 100.Bairro Frigorifico, Itaperuna/RJ. Com 
capacidade para 466, abrigava 733 em janeiro de 2017 segundo o portal do G1 do noroeste Fluminense. 
Inaugurado em 3 de novembro de 2003, como casa de custódia de Itaperuna, após casa de custódia 
Elizabeth Sá Rego, e hoje como Presídio Diomedes Vinhosa Muniz. (Jornal sem Limites) 
2 Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, criado em1998. O exame tem por objetivo avaliar o 
desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. (Mec.) 
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Todas as indagações acima apresentadas tomaram conta de mim naquele 

momento e, desde então, passaram a fazer parte de uma, cada vez mais profunda, 

necessidade de compreender como o processo educativo se dá dentro do ambiente de 

cárcere e na vida de tantos jovens em processo de reclusão. 

  O contexto aqui revelado me estimulou a pesquisar sobre o assunto o que, 

certamente, como pode-se perceber, trata-se de uma questão pessoal e familiar. 

Encontrei-me nesta situação por 3 anos, 5 meses e 6 dias. Assim, percebi que os 

detentos da penitenciaria acima destacada não frequentavam uma sala de aula, e muito 

menos uma universidade 

Então, resolvi buscar um aprofundamento teórico no assunto e tentar leva-lo ao 

máximo de pessoas possível, destacando as possibilidades de uma reinserção social 

plena e de qualidade. Estar preso para muitos desses detentos significa estar à margem 

da sociedade, abandonados por ela, pelos amigos, alguns pelas famílias e 

principalmente pelo Estado.  

Note-se que a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – Lei 9394 de 20 

dezembro de 1996 (LDBN 9394/96) diz que a educação é um direito de todos e que é 

dever do Estado oferecê-la a todo e qualquer cidadão. Mas, por que a população 

carcerária não se encontra devidamente inserida nessa Lei? 

É esperado, portanto, que as políticas públicas ofereçam meios para que os 

indivíduos ingressem no ensino em todos os seus níveis e modalidades. Mas, e quanto 

à permanência desses indivíduos? Quais as condições para que tal fenômeno ocorra de 

fato? 

Em classes regulares é possível notar o quão grande são as dificuldades 

enfrentadas pelos professores e, maiores ainda, pelos alunos. No âmbito dos detentos 

podem-se imaginar os obstáculos encontrados por eles no processo educativo.  

A maioria das unidades carcerárias não oferece ensino médio e muito menos o 

acesso a uma graduação, o que do meu ponto de vista não contribui para que o interno 

tenha interesse em terminar seus estudos, e/ou fazer uma graduação. Portanto, se tal 

fato ocorre no interior dos espaços de detenção, é de se compreender que tal acesso 

fique ainda mais prejudicado depois que os indivíduos deixam a unidade prisional. 
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Assim sendo, há em mim profundo desejo em conhecer, pesquisar e relatar 

alguns impactos da educação na vida de detentos. Nessa perspectiva, a presente 

pesquisa tem como objeto de estudo a educação no cárcere e nasce de uma 

inquietação que busca responder como é possível viabilizar a implementação de 

políticas públicas que possibilitem o encarcerado chegar à universidade. 

Para tanto, o presente trabalho tem por objetivo geral contribuir, de alguma 

forma, para os estudos relacionados à educação prisional. Além disso, em consulta à 

biblioteca da universidade na qual sou graduanda3 não identifiquei quaisquer trabalhos 

que abordassem o tema aqui em questão. 

De modo a responder à inquietação inicial levantada acima, a pesquisa em tela 

aponta como objetivos específicos a necessidade de: a) conceituar a educação prisional 

no Brasil a partir de alguns elementos históricos; b) refletir sobre as políticas públicas 

educacionais para os presidiários brasileiros; c) refletir sobre as políticas de inclusão na 

universalização da educação voltadas para os presidiários no Brasil. 

Com o intuito de contribuir para o alcance dos objetivos apontados acima, a 

metodologia utilizada nesta pesquisa se dará a partir das fontes bibliográficas, tais 

como Leis, documentos públicos oficiais, além de pesquisas e textos de autores que 

abordam o tema sob algum aspecto aqui requisitado.  

Assim, como referenciais teóricos, serão utilizados textos de Pereira que diz que,  

  

O sistema prisional, ainda em 1984, ganhou novas diretrizes por meio da Lei de 
Execução Penal (Lei nº 7.210/84), que buscou garantir legalmente direitos às 
pessoas presas, mas na prática, muitas das ações não foram cumpridas pelo 
Estado, em particular a assistência educacional que ainda não é uma realidade 
na maioria dos presídios, portanto, não cumprindo na íntegra o que diz o Art. 
11, que a educação nos presídios deverá compreender “a instrução escolar e 
formação profissional do preso e do internado”, sendo que o ensino 
fundamental disponibilizado ao preso deve estar em concordância com o 
“sistema escolar do Estado”. Quanto ao ensino profissional, deveria “[ser] 
ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico”. Essa 
educação tanto pode ser executada pelo Estado como por instituições 
educativas conveniadas, sempre buscando atender “as necessidades locais de 
cada penitenciária”. Também a instalação de bibliotecas nos presídios deve ser 
uma necessidade “para uso de todas as categorias de reclusos, provida de 
livros instrutivos, recreativos e didáticos”. (PEREIRA, 2010, p. 42) 

 

                                                           
3 Universidade Federal Fluminense, Instituto de Educação do Noroeste fluminense. Avenida João Jasbick, s/n. Bairro 

Aeroporto. Santo Antônio de Pádua/RJ. Inaugurada em 04 de dezembro de 2012. 
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Oliveira (2013) que afirma que,  

 

As políticas públicas de educação escolar são legitimadas a partir da previsão 
legal nos planos nacional e internacional. Dessa forma, faz-se necessário 
compreender, a priori, as políticas com a marca definidora de públicas, isto é, de 
todos, e não estatais ou coletivas. As pessoas presas, assim como quaisquer 
outras, têm o direito humano à educação. No plano internacional, destaca-se a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, em seu artigo 26, estabelece o 
direito à educação, cujo objetivo é o pleno desenvolvimento da pessoa e o 
fortalecimento do respeito aos direitos humanos. (OLIVEIRA, 2013, p. 957)  
 

E, Ireland (2011) que diz que,  

 

O contexto prisional apresenta aparentes antíteses e contradições para o 
desenvolvimento de processos educativos. A educação busca contribuir para a 
plena formação e a libertação do ser humano, enquanto o encarceramento visa 
privar as pessoas da convivência social normal e mantê-las afastadas do resto da 
sociedade. No entanto, ao perder a sua liberdade, a pessoa presa não perde o 
seu direito à educação e a outros direitos humanos básicos. Como componente 
fundamental do processo de ressocialização, a oferta de educação para a 
população carcerária – em geral, jovens com baixa escolaridade e precária 
qualificação profissional – não pode se restringir à escolarização e precisa ser 
articulada com outras ações formativas e assistenciais.  (IRELAND, 2011, p. 19)  

 
Sendo assim a pesquisa encontra-se dividida em quatro capítulos, a saber:  

A) Mostraremos no capítulo 1 alguns dos elementos históricos das prisões no 

Brasil. Como era o tratamento no cárcere e se já existia algo relacionado á educação. 

B) No capítulo 2 trataremos das políticas públicas para os detentos no Brasil. De 

certo é um tema bem complicado e que merece bastante atenção por parte das 

autoridades que os criaram, mas não acompanham os desdobramentos dos projetos. 

C) No capítulo 3 falaremos das políticas de inclusão na universalização da 

educação dos presidiários no Brasil: o que temos e o que precisamos. Na medida em 

que temos leis e pareceres que regulamentam e asseguram a obrigatoriedade do 

ensino, podemos perceber através das informações obtidas pelo Infopen 

(Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Junho/2016) que tudo que 

temos em lei não é de fato assegurado a essa grande parcela da sociedade que busca 

através da educação uma forma de ser reintegrado à sociedade de forma justa e plena.  

D) No capítulo 4 veremos a realidade esperada: os avanços que almejamos. 

Buscamos sempre uma sociedade mais igualitária onde os direitos de todos os 
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cidadãos, sejam eles presidiários ou não, sejam respeitados. Sendo assim, fechamos 

uma parte de um estudo que acredito eu ainda leve a sociedade um referencial do que 

é direito e dever ao invés de maus tratos, intolerância, desrespeito à dignidade humana 

e acima de tudo aos princípios registrados em nossa Constituição. 

 

 



15 
 

1 EDUCAÇÃO PRISIONAL NO BRASIL: ALGUNS ELEMENTOS HISTÓRICOS  

Através deste capítulo vamos procurar entender um pouco da história das 

prisões e buscar perceber que, ao longo da história, muito pouco (ou praticamente 

nada) mudou em relação ao tratamento dos presos do sistema carcerário no Brasil. 

Aqui veremos brevemente alguns elementos históricos das prisões, e 

posteriormente continuaremos tratando das políticas públicas para os detentos, os 

processos de escolarização, mostrando a muitos que a oportunidade conquistada pelo 

detento deve ser incentivada porque o detento de hoje pode ser um pessoa 

emancipada cognitiva, intelectual e responsável por suas ações, de forma que ele 

conheça e busque alcançar seus direitos cumprindo principalmente seus deveres. 

Em 1824, com a nova Constituição Política do Império do Brasil, o Brasil 

começou a reformar seu sistema punitivo: baniu-se as penas de açoite, a tortura, o ferro 

quente e outras penas cruéis; determina-se que as cadeias devem ser “seguras, limpas 

e bem arejadas havendo diversas casas para a separação dos réus, conforme a 

circunstâncias, e natureza dos seus crimes”. A abolição das penas cruéis não foi plena, 

já que os escravos ainda estavam sujeitos a elas. 

De acordo com Vilela (2017) o Brasil, até 1830, não tinha um Código Penal 

próprio por ser ainda uma colônia portuguesa, submetendo-se às Ordenações Filipinas, 

que em seu livro V trazia o rol de crimes e penas que seriam aplicados no Brasil. Entre 

as penas, previam-se as penas de morte, penas corporais (como açoite, mutilação, 

queimaduras), confisco de bens e ainda penas como humilhação pública do réu.  Não 

existia a previsão do cerceamento e privação de liberdade, posto que as ordenações 

são do século XVII e os movimentos reformistas penitenciários começam só no fim do 

século seguinte, os estabelecimentos prisionais do Brasil seguiam o antigo 

entendimento de prisão como meio de evitar a fuga para a pena que viria e não como 

fim, como pena. 

Em 1830, com o Código Criminal do Império (TAVARES, 2017 p. 767-780), a 

pena de prisão é introduzida no Brasil em duas formas: a prisão simples e a prisão 

como trabalho (que podia ser perpétua), com o novo Código Criminal a pena de prisão 

passa a ter um papel predominante no rol das penas, mas ainda se mantinham as 
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penas de morte (trabalhos forçados e também poderia ser perpétua). O Código não 

escolhe nenhum sistema penitenciário específico, ele deixa livre a definição desse 

sistema e do regulamento a ser seguido a cargo dos governos provinciais. 

Em seu art. 49, como apresentado abaixo, já se notava a dificuldade de 

implantação da pena de prisão com trabalhos na realidade brasileira. 

 

Art. 49. Enquanto se não estabelecerem as prisões com as comodidades, e 
arranjos necessários para o trabalho dos réus, as penas de prisão com trabalho 
serão substituídas pela de prisão simples, acrescentando-se em tal caso a esta 
mais a sexta parte do tempo, por que aquelas deveriam impor-se. 
 

 
O artigo mostra como a situação penitenciária da época era precária, o próprio 

Código já apresentava uma alternativa para a pena de “prisão com trabalho”, se esta 

não estivesse disponível para o réu. 

As penitenciárias do Brasil já eram precárias e sofriam de variados problemas; 

em 1828 a Lei Imperial de 1º de outubro cria as Câmaras Municipais e, entre suas 

atribuições, têm em seu art. 56 o seguinte: 

 

Art. 56. Em cada reunião, nomearão uma comissão de cidadãos probos, de 
cinco pelo menos, a quem encarregarão a visita das prisões civis, militares, e 
eclesiásticas, dos cárceres dos conventos, dos regulares, e de todos os 
estabelecimentos públicos de caridade para informarem do seu estado, e dos 
melhoramentos, que precisam. 
 

 
Essas comissões que visitavam as prisões produziram relatórios de suma 

importância para a questão prisional do país, trazendo a realidade lastimável desses 

estabelecimentos. O primeiro relatório da cidade de São Paulo, datado em abril de 1829 

já tratava de problemas que ainda hoje existem, como falta de espaço para os presos, 

mistura entre condenados e aqueles que ainda aguardavam julgamento. Já no relatório 

de setembro do mesmo ano, a situação relatada pela comissão é ainda pior.  

Ao descrever o sórdido ambiente, imundo e cheio de fumaça, deixa-se claro que 

os presos faziam pequenos objetos (pentes, colheres) com chifres de boi. Assistência 

médica precária, alimentação ruim e pouca, mistura de presos condenados e não 

condenados, falta de água, acúmulo de lixo fizeram a comissão concluir que tal era “o 

miserável estado da Cadeia capaz de revoltar ao espírito menos filantropo”. 



17 
 

Os relatórios dos anos seguintes apresentam, em sua maioria, a mesma 

realidade já apresentada, criticando a precariedade dos estabelecimentos prisionais, 

constando ofensa clara à Constituição do Império do Brasil de 1824, que trazia 

instituições prisionais “limpas, seguras e bem arejadas...”, no relatório de 1841 a 

comissão já tratava a Cadeia como uma “escola de imoralidade ereta pelas autoridades, 

paga pelos cofres públicos”. A comissão desse ano apresenta um olhar mais crítico, 

trazendo sugestões para a futura Casa de Correção de São Paulo 

O novo Código aboliu as penas de morte, penas perpétuas, açoite e as galés e 

previa quatro tipos de prisão: a prisão celular, a maioria dos crimes previstos no Código 

tinha esse tipo de punição (art. 45); reclusão em “fortalezas, praças de guerra ou 

estabelecimentos militares” destinada para os crimes políticos contra a recém-formada 

República (art. 47 do Código); prisão com trabalho que era “cumprida em penitenciárias 

agrícolas, para esse fim destinadas, ou em presídios militares” (art. 48 do Código); 

Prisão disciplinar “cumprida em estabelecimentos industriais especiais, onde serão 

recolhidos os menores até à idade de 21 anos” (art. 49), uma inovação do Código foi o 

limite de 30 anos para as suas penas. 

O Código, em seus artigos 45 e 50, assume claramente o Sistema Progressista 

Irlandês, notadamente pela progressão de pena presente no regime prisional fechado, 

até o regime aberto, como podemos verificar abaixo: 

 

Art. 45. A pena de prisão celular será cumprida em estabelecimento especial 
com isolamento celular e trabalho obrigatório, observadas as seguintes regras: 
a) si não exceder de um ano, com isolamento celular pela quinta parte de sua 
duração; 
b) si exceder desse prazo, por um período igual a 4ª parte da duração da pena 
e que não poderá exceder de dois anos; e nos períodos sucessivos, com 
trabalho em comum, segregação noturna e silencio durante o dia. 
Art. 50. O condenado a prisão celular por tempo excedente de seis anos e que 
houver cumprido metade da pena, mostrando bom comportamento, poderá ser 
transferido para alguma penitenciaria agrícola, afim de ali cumprir o restante da 
pena. 
§ 1º Si não perseverar no bom comportamento, a concessão será revogada e 
voltará a cumprir a pena no estabelecimento de onde saiu. 
§ 2º Si perseverar no bom comportamento, de modo a fazer presumir emenda, 
poderá obter livramento condicional, contanto que o restante da pena a cumprir 
não exceda de dois anos. 
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Desde a promulgação do Código Criminal de 1830, já se percebia uma escassez 

de estabelecimentos próprios para o cumprimento das penas previstas no Código. A 

realidade no novo Código de 1890 é a mesma, enquanto a maioria dos crimes previa 

pena de prisão celular (que envolvia trabalhos dentro do presídio) não existiam 

estabelecimentos desse tipo para o cumprimento e havia um déficit de vagas enorme. 

Novamente o legislador se vê obrigado a criar alternativas para o cumprimento dessas 

penas como se vê no art. 409: 

 

Art. 409. Enquanto não entrar em inteira execução o sistema penitenciário, a 
pena de prisão celular será cumprida como a de prisão com trabalho nos 
estabelecimentos penitenciários existentes, segundo o regime atual; e nos 
lugares em que os não houver, será convertida em prisão simples, com 
aumento da sexta parte do tempo. 
§ 1º A pena de prisão simples em que for convertida a de prisão celular poderá 
ser cumprida fora do lugar do crime, ou do domicilio do condenado, si nele não 
existirem casas de prisão cômodas e seguras, devendo o juiz designar na 
sentença o lugar onde a pena terá de ser cumprida. 
 
 

A educação no sistema penitenciário é iniciada a partir da década de 1950. Até o 

princípio do Século XIX, a prisão era utilizada unicamente como um local de contenção 

de pessoas – uma detenção. Não havia proposta de ressocialização dos presos. Esta 

proposta veio a surgir somente quando se desenvolveu dentro das prisões os 

programas de tratamento. 

A educação prisional pode ser compreendida como “a modalidade de educação 

formal destinada às populações carcerárias, visando, entre outros objetivos a sua 

ressocialização” (BRITO, 2012, p. 1), prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996) que diz que a educação prisional está inserida na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), afirmada na Seção V do Capítulo II, intitulado 

Educação Básica, na mesma lei. Nessa perspectiva, de acordo com Carreira (2009),  

A educação de pessoas encarceradas no sistema prisional integra a chamada 
educação de jovens e adultos (EJA). A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB), de 1996, define a educação de jovens e adultos como aquela 
destinada a pessoas “que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria” (CARREIRA, 2009, p. 13). 
 
 

Sendo assim, observa-se que a LDB regulamenta o direito previsto na 

Constituição brasileira em seu capítulo II, seção 1, artigo 208, inciso I, de que “[...] todos 
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os cidadãos e cidadãs têm o direito ao Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, 

assegurada, inclusive, sua oferta para todos os que a ele não tiverem acesso na idade 

própria” (BRASIL, 1988, p. 125) e, nesse sentido, estão incluídos entre essa categoria, 

os presidiários, que tiveram o acesso ao ensino regular interrompido durante a idade 

própria. 

No que diz respeito à legislação de Educação de Jovens e Adultos, existe um 

Parecer próprio, do Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB 11/2000), do 

Conselheiro Jamil Cury, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de 

Jovens e Adultos, que aborda sobre a necessidade de atender aos segmentos 

historicamente marginalizados da oferta pública de educação. Nesse sentido, de acordo 

com Jamil Cury (2007): 

 

[...] a função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores e a tantos 
outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados e 
encarcerados. A reentrada no sistema educacional dos que tiveram uma 
interrupção forçada, seja pela repetência ou pela evasão, seja pelas desiguais 
oportunidades de permanência ou outras condições adversas, deve ser 
saudada como uma reparação corretiva, ainda que tardia, de estruturas 
arcaicas, possibilitando aos indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, 
na vida social, nos espaços da estética e na abertura dos canais de 
participação. (CURY apud TEIXEIRA, 2007, p. 16). 
 
 

Também há de se considerar ainda o Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

que em seu capítulo IV referente à Modalidade de Ensino – Educação de Jovens e 

Adultos estabelece a necessidade de “implantar, em todas as unidades prisionais e nos 

estabelecimentos que atendem adolescentes e jovens infratores, programas de 

educação de jovens e adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação 

profissional”. (BRASIL, 2014, p. 37).  

Diante das constatações acima pode-se considerar a Educação Prisional como 

uma modalidade ensino, no contexto da Educação de Jovens e Adultos, uma vez que a 

mesma se enquadra aos jovens que não tiveram acesso à educação regular na idade 

certa. No entanto, percebe-se que na prática muitas das vezes é diferente, pois a 

educação prisional se esbarra: 
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[...] com o descaso, por parte das autoridades nacionais responsáveis pela 
efetivação da educação, em relação à educação penitenciária, de tal modo que 
nem as insuficientes ações educativas destinadas à população jovem e adultos 
chegam ao sistema prisional. (GRACIANO; SCHILLING, 2008, p. 112). 
 
 

Observa-se assim que de acordo com Graciano & Schilling (2008), somente a 

partir de 2005, pela primeira vez na história do país, o Ministério da Educação, por meio 

da Diretoria de Educação de Jovens e Adultos, da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad/MEC), desenvolveu um projeto educativo voltado 

para a comunidade de presidiários. O Programa Brasil Alfabetizado, realizado em 

parceria entre a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(Secad/MEC) e o Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça, 

(Depen/MJ) direcionando ações com o objetivo de aumentar a oferta e melhorar a 

qualidade dos programas educativos para a população carcerária brasileira. Há 250 mil 

detentos no país, 96% do sexo masculino. Só 18% tiveram acesso à educação. “É a 

primeira vez na história que o MEC direciona ações para este universo de brasileiros”, 

diz Carlos Teixeira, técnico da equipe pedagógica do Departamento de Educação de 

Jovens e Adultos da Secad/MEC. A partir do ano de 2007 nenhuma outra atualização 

foi encontrada acerca do projeto em questão. 

De acordo com Noma; Boiago (2008) a partir da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, de 1948, vislumbra-se o principal marco legal que orienta as ações 

tomadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelos seus países membros, 

segundo o que rege o artigo XXVI da presente Declaração, no que se refere à 

educação: “Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo 

menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 

[...]” (ONU, 2000a, p. 12). Nesse sentido, a ONU, passa a ser a principal organização 

internacional, a se preocupar com a questão da educação em estabelecimentos 

penitenciários, surgindo assim, normas e regras que tratam a educação para pessoas 

privadas de liberdade como um direito humano dos reclusos ao desenvolvimento de 

aspectos mentais, físicos e sociais.  

No Brasil, observa-se um processo de tentativa de inserção, nas leis nacionais, 

do direito à educação das populações de apenados. 
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O primeiro grande passo foi a inserção desse direito na Lei de Execuções 
Penais (LEP) – Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 –, que rege o processo 
punitivo disciplinar desenvolvido na prisão e estabelece os órgãos encarregados 
de implantar e acompanhar a execução da pena privativa da liberdade no país. 
A educação é objeto dos Artigos 17 ao 21 do Capítulo II da Assistência 
Educacional, sendo concebida como obrigatória nos sistemas penitenciários 
(BRASIL, 1984, p. 3). 
 
 

Nessa perspectiva, a Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 aos 

213, assegura os direitos educativos dos brasileiros, incluindo os que se encontram em 

contexto de privação de liberdade.  

 

Em 1994, o Conselho Nacional de Políticas Criminal e Penitenciária (CNPCP) 
publica a Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, estabelecendo a 
adaptação e a aplicação no Brasil das Regras Mínimas para o Tratamento de 
Prisioneiro, publicadas em 1957, pelo Conselho Econômico e Social da ONU, 
conforme já visto acima. Já em 1996, surge a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996. Essa lei, apesar de não 
contemplar dispositivos específicos sobrea educação no sistema penitenciário, 
foi interpretada pela maioria dos juristas como se a Educação Prisional 
estivesse inserida na modalidade Educação de Jovens e Adultos (NOMA; 
BOIAGO, 2008, 67). 
 
 

Já em 2005, tem início uma articulação entre o MEC e o MJ (Ministério da 

Justiça) para se estabelecer uma estratégia comum de financiamento de projetos 

educacionais para reclusos, com a finalidade de estimular o desenvolvimento de 

iniciativas adequadas à especificidade desse público-alvo e, no mesmo ano, teve início 

o projeto “Educando para a Liberdade”, desenvolvido em conjunto com o MJ, o MEC e 

em parceria com a UNESCO, com recursos do governo japonês. (SANTIAGO; BRITO, 

2006, p. 301).  

Este projeto visa transpor os muros das prisões brasileiras desde uma 

perspectiva da afirmação dos direitos fundamentais de todos os cidadãos e de inclusão 

das pessoas privadas de liberdade. O Educando para a Liberdade constitui-se como 

uma referência fundamental na construção de uma política integrada e cooperativa no 

âmbito da Educação de jovens e adultos. 

Em junho de 2006, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula 341, 
que reconhece a remição da pena por estudo. A súmula é fruto do julgamento 
do caso de Givanildo da Silva Ferreira, preso na Penitenciária de São Vicente, 
em São Paulo. A solicitação de remição por estudo pelo encarcerado havia sido 
negada pelo Tribunal de São Paulo. (CARREIRA, 2009, p. 14). 
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A recente alteração na LEP4, que permite a remição da pena pelos estudos, 
louvável em sua intenção, mas infeliz nos seus critérios, ignora os objetivos e as 
metas próprias da educação e autoriza a concessão da remição apenas pela 
frequência à sala de aula, independentemente de o preso concluir ou não um 
ciclo, modalidade ou nível de estudos (SILVA; MOREIRA, 2011). 
 
 

Em novembro de 2011, ocorre a publicação do Decreto nº 7.626/2011, que 

institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP). 

Esse plano deve contemplar a educação básica na modalidade de educação de 
jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, e a educação superior 
e tem as seguintes diretrizes, definidas pelo Conselho Nacional de Educação e 
pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária: promoção da 
reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da educação; 
integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos 
responsáveis pela execução penal; e fomento à formulação de políticas de 
atendimento educacional à criança que esteja em estabelecimento penal, em 
razão da privação de liberdade de sua mãe. (BRASIL, 2011, p. 2). 
 
 

Vimos aqui um pouco de como começou o sistema carcerário, quais eram suas 

dinâmicas e como se desenrolavam as questões dos detentos que, de fato, ao entrarem 

no sistema, passavam a não ter seus direitos e nem sua integridade física e mental 

respeitada. 

No próximo capitulo veremos, o que temos atualmente em relação às políticas 

públicas para detentos no Brasil.  

 

                                                           
4 A Lei nº 12.433/2011 altera o artigo 126 da LEP para incluir a normatização da remição pelo estudo. 
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2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS PRESIDIÁRIOS BRASILEIROS: UM CAMINHO 

SINUOSO 

Neste capítulo vamos discutir sobre as políticas que existem hoje no Brasil para 

que dê fato a ressocialização através da educação e do trabalho realmente se tornem 

uma realidade. O que temos atualmente são políticas públicas bem elaboradas e que 

teriam muito êxito se fossem aplicadas conforme as indicações dos documentos 

oficiais.  

Os números são altos, a população carcerária do país hoje totaliza 726.712 

(informação do Infopen/junho2016) presos, números esses de pessoas que 

SUPOSTAMENTE voltarão ao convívio da sociedade, mas que não estarão 

ressocializados, pois o sistema não proporciona meios para que essa ressocialização 

aconteça. Quais são os documentos que temos vigentes hoje no país que sustentem a 

visão de alguns estudiosos sobre a importância e a necessidade de olhar para nossos 

presídios com um olhar não acusatório, mas com um olhar de futuro, que almeja 

verdadeiramente que os detentos de hoje sejam pessoas que buscam atingir os 

objetivos traçados no período em que se encontravam reclusos longe do convívio dos 

seus familiares, amigos, do convívio em sociedade de forma plena e efetiva. 

O relatório divulgado pelo Ministério da Justiça (Junho/2016) faz uma análise 

sobre a raça e cor dos presos brasileiros. De acordo com o Infopen, 64% dos presos 

são negros, 35% são brancos e 1% da população corresponde a indígena, amarela5 e 

outras. Em relação à escolarização, os dados indicam que 75% dos presos estudaram, 

no máximo, até o ensino fundamental, 24% da população carcerária concluiu ou não o 

ensino médio e apenas 1% tem ensino superior incompleto6 (Infopen/Junho2016). 

A violência no Brasil vem crescendo assustadoramente e por consequência 

muitas são as discussões quanto às medidas que devem ser tomadas para enfrentar e 

melhorar o sentimento de segurança por parte da sociedade.  

A Educação no Cárcere deve estar atenta às suas finalidades sociais e aos 

sujeitos que pretende emancipar, ou seja, a população carcerária, excluída e 

marginalizada, buscando acessar uma educação que os promova cognitiva e 

                                                           
5 Ver mapa em anexos (análise sobre a cor e a raça dos presos brasileiros). 
6 Ver gráfico em anexos (análise sobre a escolarização dos detentos). 
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socialmente. Embora a LEP7 (Lei de Execuções Penais) assegure, garanta a educação 

no cárcere, não é essa realidade das prisões. Poucos são aqueles que frequentam as 

escolas prisionais. É possível dizer que as escolas na prisão existem de direito, mas 

não de fato. 

 
 
Esse é um tipo de educação que deve trabalhar com práticas educativas 
diferentes daquelas praticadas pela escola comum. Nesse sentido, está no 
campo da Pedagogia Social porque esta é uma ciência pedagógica, de caráter 
teórico-prático, que se refere à socialização do sujeito, tanto a partir de uma 
perspectiva normalizada como de situações especiais (inadaptação social), 
assim como aos aspectos educativos do trabalho social. (DÍAZ, 2006, p. 93).  
 

 
Discutir as políticas públicas destinadas aos presidiários brasileiros conclama 

acima tudo, uma reflexão sobre o conceito e o contexto das políticas no Brasil. Nesse 

sentido, é preciso pensar ainda sobre as implicações para a educação de detentos no 

Brasil. Sendo assim, o presente capítulo tem como objetivo identificar se tais políticas 

existem, se funcionam ou se, como tantas outras, são somente folhas de papeis em 

cima de uma mesa, prontas para serem mostradas aos organismos internacionais. É 

fato que tais práticas no Brasil ocorrem em diversas instâncias. No caso dos 

presidiários há o discurso do respeito à “pessoa” que está presa. Ou seja, no meu 

entendimento, tal discurso não passa de uma mera demonstração vazia de que o preso 

é, supostamente, respeitado dignamente e não tratado por um número, sendo 

simplesmente denominado como “o preso”. 

 

2.1 Políticas públicas criadas para o tratamento dos detentos 

A ONU criou, em 1995, Regras Mínimas para o tratamento dos presos com o 

objetivo de organizar os sistemas prisionais para que estes atendessem às 

necessidades das pessoas privadas de liberdade. Seria preciso analisar a situação 

socioeconômica de cada país antes de aplicar as regras. As regras mínimas asseguram 

que toda penitenciaria tenha uma biblioteca e que os presos sejam incentivados a 

frequentá-la. Além disso, a convenção contra tortura e outros tratamentos ou penas 

                                                           
7 A Lei de Execução Penal nº 7.210 de 1984/ Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal 
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cruéis, inumanos ou degradantes reafirmou a garantia dos direitos humanos presentes 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos, entre eles está o direito a educação 

prisional. 

De acordo com a Conferência Mundial sobre Educação para Todos, a educação 

para aqueles que estão no sistema prisional insere-se na modalidade de educação para 

todos ao longo da vida, por isso a UNESCO se preocupa com a questão. A UNESCO 

conta com a ajuda de seu Instituto de Educação, esta analisa prescreve propostas para 

melhorar a qualidade da educação de seus países membros. 

O Instituto desenvolveu um projeto para a educação dada nas penitenciarias 

chamada manual da Educação Básica em Estabelecimentos Penitenciários. Neste 

Manual fica clara a intenção da UNESCO em criar estratégias de educação básica que 

contribuam para o desenvolvimento do encarcerado. 

 

2.2 Implicações para a educação de detentos no Brasil: compreendendo a 

questão 

 

Para que ocorra uma educação de detentos no Brasil, é necessário que tenha 

políticas públicas condizentes com a realidade brasileira, contudo, percebe-se que a 

partir da Constituição Federal Brasileira (1988) e a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (1996), percebe-se um olhar direcionado a esse fato, uma 

vez que em 2003 surgem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Pedagogia, as quais abordam os novos contextos de ação e atuação do profissional 

pedagogo. As possibilidades de remição de pena foram ampliadas pela Lei n. 12.433, 

de 2011, que alterou a redação dos artigos 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal e 

passou a permitir que, além do trabalho, o estudo contribua para a diminuição da pena. 

A ressocialização do preso é uma preocupação constante do CNJ (Conselho Nacional 

de Justiça), que incentiva iniciativas voltadas à redução da reincidência criminal. 

Observa-se assim que a educação prisional surge com o objetivo de 

proporcionar às pessoas privadas de liberdade, o acesso ao estudo, de modo que as 

mesmas possam, ao retornar à liberdade, ter seus direitos de cidadãos, no sentido de 

poderem participar livremente da vida social.  
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No passado, tinha-se a ideia de que a privação da liberdade fazia com que as 

pessoas se arrependessem de seus delitos cometidos e, a partir daí repensar suas 

vidas, e nessa perspectiva, Foucault (1987):  

 

 

 

Pensava-se que somente a detenção proporcionaria transformação aos 
indivíduos de volta à sociedade. Entretanto, percebeu-se o fracasso desse 
objetivo. Os índices de criminalidade e reincidência dos crimes não diminuíram e 
os presos em sua maioria não se transformavam. A prisão mostrou-se em sua 
realidade e em seus efeitos visíveis denunciadas como “grande fracasso da 
justiça penal. Como forma de combater esse fracasso referente à enclausurados. 
A ideia era que estes refizessem suas existências dentro da prisão para depois 
serem levados transformação dos detentos, surge a necessidade de executar 
atividades educativas dentro do sistema penitenciário. (FOCAULT, 1987, 21). 
 
 

E, sendo assim, com o passar dos tempos e a partir do limiar do século XXI, 

surge na década 1950, a ideia de iniciação ao trabalho dentro dos presídios, além do 

ensino religioso laico, contudo ainda era pouco, de modo que os mesmos pudessem 

dar continuidade às suas vidas de forma digna e humana. E, sendo assim a partir de 

2003, surge a ideia da educação prisional. 

 

O pedagogo que exerce sua profissão dentro do ambiente de uma prisão 
enfrenta diariamente inúmeras dificuldades, tanto na questão didática, falta de 
recursos, e, sobretudo questões internas do presidio, em relação aos funcionários 
que não valorizam esse trabalho, afirmam que os presos não precisam estudar 
que eles já tiveram as chances possíveis para isso lá fora, pois não acreditam na 
recuperação social do detento. Uma das maiores dificuldades que os pedagogos 
em horários de aula enfrentam dentro da penitenciária diz respeito a locomoção 
do detento até a sala de aula, isso porque vai depender da boa vontade dos 
carcereiros, que precisam ir buscar os presos nas celas e conduzi-los até a 
classe. E acima de tudo, o ambiente não é um dos mais favoráveis para se 
trabalhar atividades educativas. (SANTOS, 2015, p. 5). 
 
 

Assim, nessa perspectiva, o espaço de aprendizagem da sala de aula é ampliado 

para outros contextos, os contextos não escolares, assim: 

 

[...] A partir do momento que o indivíduo passa a viver em estado de reclusão 
numa penitenciária, inicia-se um processo de reeducação. A prática educativa 
dentro das penitenciárias não é apenas algo de interesse do governo, mas de 
toda a sociedade, visando a transformação integral do detento, transformando-o 
numa pessoa apta a retomar a sua vida social. (SANTOS, 2015, p. 7).  
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Nessa perspectiva, a educação prisional parte do princípio da justiça social e da 

ressocialização do ser humano, de modo que o mesmo possa ser útil novamente à 

sociedade.  

Contudo, o pedagogo enfrenta inúmeras dificuldades, como por exemplo, o 

estigma por parte da sociedade em geral que ainda hoje não vê com bons olhos as 

práticas prisionais.  

Hoje temos pareceres e resoluções para a Educação nas Prisões que podem 

direcionar a questão educacional no Brasil8. 

 

 

                                                           
8 Ver os pareceres e resoluções em anexos p.40. 
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3 POLÍTICA DE INCLUSÃO NA UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DOS 

PRESIDIÁRIOS NO BRASIL: O QUE TEMOS E O QUE PRECISAMOS 

 

O processo de ressocialização dos presos através da educação dada nas 

penitenciarias, visto que o Estado tem responsabilidade perante todos os cidadãos 

brasileiros não é o que podemos verificar nos documentos legais. Sendo assim, aos 

condenados devem ser proporcionadas condições para sua ressocialização após o 

período de condenação. 

Observa-se que o sistema prisional brasileiro não tem êxito satisfatório com a 

punição dos que praticam infração penal. Este fato ocorre em decorrência da falta de 

estrutura carcerária. Além disso, o sistema viola a integridade física e moral dos presos. 

Outro ponto a ser analisado é o ócio. O trabalho e a educação podem retirar os 

condenados do ócio já que a educação e o trabalho ajudam na ressocialização e na 

reintegração ao convívio social. Porém é preciso mudar a forma de aplicação do 

trabalho e da educação, pois estes devem ocupar o tempo ocioso, preparar e 

oportunizar os condenados para suas futuras escolhas, posto que o trabalho e a 

educação são o equilíbrio da sociedade. 

O Estado precisaria juntar-se à sociedade para formar cidadãos conscientes, 

pois as unidades prisionais estimulam cada vez mais os presos a cometer crimes, 

além de que o ócio constante é um convite para os presos persistirem no mundo do 

crime. 

No artigo de Maria do Socorro Martins Calhau foi apresentada a dificuldade 

encontrada por presos no processo de inserção em instituições educacionais. Maria do 

Socorro Calhau utilizou dessas dificuldades como método de estudo e também como 

um mecanismo de ajuda para pessoas privadas de liberdade, do regime aberto, 

semiaberto ou recém-saídas do cárcere. 

Calhau começou seu projeto “Do cárcere à Universidade” quando encontrou 

pessoas apenadas na universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quando viu os 

obstáculos enfrentados por estas pessoas. Pois, segundo a professora, “os diversos 

agentes acreditam que a escola no cárcere significa um prêmio”. 
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Ao pensar no tema logo conclui-se que os apenados universitários, na maioria 

das vezes, não conseguem terminar os estudos. Um dos motivos desta triste realidade 

é a vergonha e o medo da não aceitação por parte dos colegas acadêmicos. Além 

destes fatores, há ainda o tempo limitado para os que se encontram em regime 

semiaberto, sendo assim eles não conseguem participar dos estágios obrigatórios para 

poder concluir o curso. O projeto “Do Cárcere à Universidade” busca criar uma Política 

Pública de Inclusão, e sabe-se que esta inclusão não é somente na universidade, mas 

também na sociedade. 
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4 A REALIDADE ESPERADA: OS AVANÇOS QUE ALMEJAMOS 

 

Muitos são os posicionamentos sobre o assunto, mas impera a opinião sobre 

repressão no combate ao crime, endurecimento das penas e construção de mais 

presídios de segurança máxima. A sociedade atormentada pelo medo clama pelo 

afastamento dos autores da barbárie do convívio social. Entretanto o que acontece é 

que as pessoas querem o encarceramento desses indivíduos, mas esquecem-se de 

que depois do cumprimento da pena ele estará de volta à sociedade. Percebe-se que, 

não há nenhuma preocupação pela maior parte dos cidadãos com a ressocialização 

dos presos, motivo pelo qual este trabalho busca demonstrar a possibilidade de 

mudança de comportamento desse ser humano que se encontra vulnerável quando fica 

privado de sua liberdade e no momento de retorno à sociedade.  

Através da educação busca-se formas para que o apenado possa estabelecer 

um ciclo de desenvolvimento próprio, buscando cada vez mais sua emancipação 

intelectual de tal forma que ele possa “crescer” como cidadão conhecedor dos seus 

direitos e deveres. Do cárcere à Universidade, (pessoas que após sua detenção 

buscaram através da educação uma forma de continuar seus estudos uma vez que o 

ócio impera na grande parte dos presídios brasileiros) tentará mostrar o lado de 

detentos que têm o direito a uma educação integral e de qualidade (onde o detento seja 

considerado e respeitado, como um aluno regular de qualquer instituição do país), 

buscando compreender as mudanças positivas e o que os levou a buscar essa 

mudança, que o próprio encarceramento pode trazer para suas vidas.  

 Nesse sentido, a educação que é realizada no cárcere pertence ao campo 

teórico e prático da pedagogia social, sendo esta precisamente a disciplina que tenta 

corrigir todas as circunstâncias que afetam negativamente os grupos mais 

desprotegidos, no contexto das modalidades da Educação de Jovens e Adultos, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Médio Profissionalizante e das atividades 

socioeducativas. 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (1988),   
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: Constituem objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. (BRASIL, 1988, p. 201). 

 

Nessa perspectiva, é preciso que se pense em políticas públicas voltadas para a 

educação escolar dos presos brasileiros, não apenas no nível da educação básica, mas 

acima de tudo em nível de profissionalização e, educação superior, de modo que os 

mesmos possam voltar a gozar dos direitos e prerrogativas da ressocialização. 

Contudo, a partir da promulgação da Lei de Execução Penal número: 7.2010, de 11 de 

julho de 1984, os presidiários são amparados ao acesso à educação superior. 

De acordo com o Infopen – Jun/2016 apenas 12% da população no Brasil está 

envolvida em algum tipo de atividade educacional. Os números mais representativos se 

encontram na Bahia 20%, no Espirito Santo 23% e no Tocantins 25% que possuem os 

maiores percentuais na média nacional. Como o Rio de Janeiro não apresentou seus 

dados não foi possível acrescentá-lo aos cálculos percentuais finais. Em relação as 

atividades complementares (atividades de leitura e esportes) apenas 2% da população 

prisional está inserida, sendo o estado do Tocantins o que se destaca com o maior 

número de participantes. 

O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá 
remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1º A 
contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia de 
pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino 
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de 
requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia 
de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. Dessa forma o processo de 
ressocialização, que se configura num dos objetivos do sistema prisional, vê, 
por meio da prática acadêmica, uma aliada na inclusão social, qualificação 
profissional e bem-estar do preso. (BRASIL, 1984, p. 5). 
 
 

Entretanto, é preciso que haja recursos financeiros, de modo a favorecer a 

educação superior nos presídios, uma vez que,  
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A conquista do Ensino Superior se torna abrangente aos cidadãos nas últimas 
décadas, quais sejam: os cursos de extensão e EAD (Educação à Distância), as 
políticas públicas de acesso às universidades públicas (ENEM – Exame 
Nacional do Ensino Médio) e particulares (PROUNI – Programa Universidade 
para Todos), que oportunizam a democratização do profissional no país. Há a 
garantia da educação em todas as vertentes sociais. (GUIMARÃES, 2016, p. 2) . 
 
 

 E, nesse sentido, observam-se algumas iniciativas, bastante salutares, que 

venham a contribuir para a implementação da Lei e a real e verdadeira 

ressocialização dos presos brasileiros, uma vez que de acordo com Mesquita Júnior 

(1999): “um curso superior é, sem dúvida, uma chave que abre as portas do mercado 

de trabalho. Por tal razão, a educação de 3º grau é o melhor caminho para a 

ressocialização do condenado”.  

 Como iniciativa do Governo Federal, observa-se como Política Pública, o 

Exame Nacional para o Ensino Médio, o ENEM, que favorece a entrada do preso em 

regime semiaberto de participar do Exame, contudo, existem algumas restrições com 

relação à inscrição e dia de provas, os quais são diferenciados: 

 

O caminho realizado pelo adulto privado de liberdade para se inscrever e a 
data de realização do ENEM são diferentes dos candidatos em geral. Em 
relação ao dia de realização da prova pelo preso, deve ser feito em dias úteis 
e não em finais de semana, justamente para não afetar o direito do preso das 
visitas íntimas e de sua família, e com isso também estaria evitando 
transtornos para a administração penitenciária. (GUIMARÃES, 2016, p. 7) . 
 
 

As provas são realizadas em dias da semana e no interior dos sistemas 

penitenciários, via funcionários contratados pelo INEP acompanhados por agentes 

penitenciários ou socioeducativos. Nessa perspectiva, o que seria necessário para a 

reintegração desses indivíduos na sociedade? 

 

É através da educação que o mundo se transforma, que a vida evolui, que os 
pensamentos são formados e a partir daí, atitudes são tomadas e o crescimento 
individual e coletivo se perfaz. O sentenciado tem o direito à educação, como já 
mencionado anteriormente. Com o estímulo e divulgação dos meios de se 
alcançar o Ensino Superior, os sentenciados não apenas se beneficiaria com a 
remição da pena, esse seria um “efeito colateral”, mas sim com o benefício de 
sair com uma profissão, o que lhe proporcionaria melhores oportunidades de 
trabalho. Sua vida não teria ficado suspensa com o cumprimento da pena, ela 
continuaria, através do estudo e assim como toda pessoa com uma perspectiva 
de trabalho, salário e respeito pela sociedade. Sabe-se que o sentenciado pode 
cursar o Ensino superior tanto presencialmente como ao Ensino Superior à 
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Distância, dependo apenas de sua escolha e das formalidades necessárias 
para a matricula e frequência no curso escolhido. (GUIMARÃES, 2016, p. 8) . 
 
 

A educação é o caminho para a transformação do homem, e, sendo assim, é 

preciso implementar a legislação de modo que a aplicação da mesma possa favorecer 

a sociedade e o preso, o que influenciará decisivamente para sua reinserção à 

sociedade de forma mais útil para si mesmo e, para a sociedade que o acolhe, uma 

vez que o estudo possibilitará melhores efeitos no presente e no futuro dos presos,   

 

[...] do que o trabalho propriamente dito. Tanto quanto possível, em razão de 
seus inegáveis benefícios, o aprimoramento cultural por meio do estudo deve 
constituir um objetivo a ser alcançado na execução penal, e um grande 
estímulo na busca deste ideal é a possibilidade de remir a pena privativa de 
liberdade pelo estudo. Marcando definitivamente seu posicionamento a 
respeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 341, que tem a 
seguinte redação: A frequência a curso de ensino formal é causa de remição 
de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. 
(GUIMARÃES, 2016, p. 13). 
 
 

Contudo é preciso que haja mais estímulo e divulgação do ingresso no Ensino 

Superior, aos sentenciados, de modo que os mesmos não apenas se beneficiem com 

a remição da pena, mas para a sociedade de modo geral, com a oportunidade de 

trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou refletir sobre a educação prisional no Brasil a partir 

de alguns elementos históricos como as políticas públicas para os presidiários 

brasileiros, a qual caminha a passos pequenos, contudo, decisivos para a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam ser respeitados e terem 

seus direitos de cidadão garantidos e contemplados.  

A pesquisa analisou ainda as políticas de inclusão na universalização dos 

presidiários no Brasil, a partir de algumas experiências, como a pedagogia prisional e a 

figura do pedagogo prisional, atendendo os presos no contexto dos sistemas 

presidiários, de modo que os mesmos possam ter seus direitos à educação, garantidos 

por ela, de forma justa e de qualidade.  

Por fim, a pesquisa volveu um olhar à educação superior e à universalização dos 

presos a partir do proposto pela Lei de Execução Penal número: 7.2010, de 11 de julho 

de 1984, pela qual os presidiários são amparados ao acesso à educação superior, 

assinala sobre a educação superior como garantia do processo de ressocialização, que 

se configura num dos objetivos do sistema prisional, vê, por meio da prática 

acadêmica, uma aliada na inclusão social, qualificação profissional e bem-estar do 

preso. E, aliado a isso se tem como política pública o ENEM, destinado aos presos.  

Sendo assim, as análises empreendidas tiveram como eixo central a educação 

no cárcere a partir da seguinte inquietação: como possibilitar a implementação de 

políticas públicas que possibilitem o encarcerado chegar à universidade? Donde se 

conclui que é preciso que sejam implementadas políticas que incluam o encarcerado, 

possibilitando ao mesmo o pleno desenvolvimento de sua vida acadêmica e sua 

reinserção na sociedade forma mais útil.  
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ANEXOS 
 
 
 
A Lei de Execução Penal nº 7.210 de 1984,  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

 

TÍTULO I 

Do Objeto e da Aplicação da Lei de Execução Penal 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou 

decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do 

condenado e do internado.   

Art. 2º A jurisdição penal dos Juízes ou Tribunais da Justiça ordinária, em todo o 

Território Nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade desta 

Lei e do Código de Processo Penal. 

Parágrafo único. Esta Lei aplicar-se-á igualmente ao preso provisório e ao 

condenado pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhido a estabelecimento 

sujeito à jurisdição ordinária.  

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei.   

Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa 

ou política.  

 Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de 

execução da pena e da medida de segurança.  

SEÇÃO I 

Disposições Gerais 

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 

o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.   

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11703049/art-1-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11703023/art-2-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11702994/art-2-1-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11702974/art-3-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11702948/art-3-1-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11702923/art-4-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11702592/art-10-da-lei-de-execucao-penal-lei-7210-84


39 
 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.   

Art. 11. A assistência será:   

I - material;   

II - à saúde;   

III - jurídica;   

IV - educacional;   

V - social;   

VI - religiosa.  

SEÇÃO V 

Da Assistência Educacional 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado.   

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da 

Unidade Federativa.   

Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação 

profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito 

constitucional de sua universalização. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)   

§ 1o O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e 

municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da 

União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de 

justiça ou administração penitenciária. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)   

§ 2o Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de 

educação de jovens e adultos. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)   

§ 3o A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus 

programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, o 

atendimento aos presos e às presas. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)   

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 

aperfeiçoamento técnico.   

Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua 

condição.   
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Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados.   

Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de 

uma biblioteca, para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros 

instrutivos, recreativos e didáticos.   

Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar: (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)   

I - o nível de escolaridade dos presos e das presas; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 

2015)   

II - a existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e 

presas atendidos; (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)   

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 

aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; (Incluído pela Lei 

nº 13.163, de 2015)   

IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; (Incluído pela Lei nº 

13.163, de 2015)   

V - outros dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e presas. 

(Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015), reconhece o respeito aos direitos dos privados 

de liberdade pois visa a ressocialização dos condenados. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Parecer CNE/CEB nº 4/2010, aprovado em 9 de março de 2010 - Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais. 

 Resolução CNE/CEB nº 2, de 19 de maio de 2010 

Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação para jovens e 

adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais. 

 Parecer CNE/CEB nº 5/2015, aprovado em 10 de junho de 2015 – Remição de 

pena pelo estudo de pessoas em privação de liberdade no sistema prisional 

brasileiro. 

 Resolução CNE/CEB nº 4, de 30 de maio de 2016 - Dispõe sobre as Diretrizes 

Operacionais Nacionais para a remição de pena pelo estudo de pessoas em 

privação de liberdade nos estabelecimentos penais do sistema prisional brasileiro. 
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Podemos ver neste capítulo que as políticas públicas que vigoram atualmente em 

nosso pais no tratamento de detentos, vimos as possibilidades de remição da pena 

e os pareceres que tratam das questões educacionais. No capítulo seguinte 

veremos o que temos e o que precisamos para que este modelo de educação se 

torne uma realidade. 

 



42 
 

MAPAS 
 
 

 
Figura 1: Raça, cor ou etnia das pessoas privadas de liberdade e da população total 

 
 

 
 
 

Gráfico 2: Escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

 
 
 

 


