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RESUMO 

 

A educação prisional desponta como área em ascensão, devido ao grau de notoriedade que 

pouco a pouco vem ganhando espaço nas pesquisas e nos estudos direcionados à temática. 

Propomo-nos a realizar uma investigação com o objetivo geral de diagnosticar a oferta 

educacional no sistema prisional brasileiro, identificando dificuldades e suas potencialidades. 

Os objetivos específicos foram delineados para identificar o perfil socioeconômico dos 

gestores das unidades prisionais partícipes e discorrer sobre a infraestrutura das escolas. A 

metodologia utilizada consistiu, primeiramente, em efetivar a revisão da literatura 

especializada em documentos e sites oficiais da internet, como o do Ministério da Justiça 

(MJ) e da Educação (MEC). Em um segundo momento, revisamos os fundamentos legais da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) no sistema prisional. Para tanto, efetivamos pesquisa do 

tipo levantamento (survey) não-supervisionado, com a utilização de dois questionários 

enviados pelo correio para um universo de 1.057 unidades prisionais de todo o Brasil, sendo 

um questionário direcionado aos gestores e outro dirigido aos responsáveis pelas escolas. 

Obtivemos taxa de retorno de 14,2%, que corresponde a 150 unidades prisionais partícipes. 

Dentre estas, consideraram-se válidos para análise os dados de 87 unidades prisionais (8,2% 

do total). Conforme os dados oriundos da pesquisa, a gestão das unidades prisionais 

caracteriza-se por ser uma função preponderantemente exercida por homens, de cor branca e 

com nível superior de escolaridade, geralmente com formação na área de Direito. A maior 

parte dos gestores partícipes da pesquisa desconhece o Projeto Educando para a Liberdade, 

tornando evidente diminuta participação nas atividades relacionadas ao referido projeto. A 

falta de espaço físico para as aulas, o excesso e o rigor das regras internas de segurança e a 

falta de material didático são os principais fatores a dificultar o fluxo normal das atividades 

educacionais. Por outro lado, evidenciamos que os gestores das unidades prisionais 

consideram a educação como guia para a ressocialização dos reclusos. O acompanhamento do 

trabalho dos professores pelas Secretarias Estaduais ou por órgãos equivalentes e o 

planejamento da oferta educacional potencializam, ambas, as atuações dos docentes. As ações 

educacionais ofertadas no âmbito das unidades prisionais proporcionaram maior grau de 

conhecimentos por parte dos alunos reclusos, maior conscientização dos direitos e deveres 

enquanto recluso, menor agressividade e maior propensão em demonstrar solidariedade para 

com os demais encarcerados. Tais aspectos tornam claro que a formação educacional pode 

contribuir para a plena reintegração do preso à sociedade. Portanto, não se trata de abonar 

vantagens nem regalias aos apenados, e sim oferecer-lhes e proporcionar-lhes um bem 

comum, que lhes é garantido constitucionalmente: a educação. 

 

Palavras-chave: Educação prisional. Educação de Jovens e Adultos (EJA). Avaliação 

educacional. 
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ABSTRACT 

 

The prison education comes out as an area in rise, due to the importance degree that little by 

little it comes gaining field in the researches and directional studies in that theme. We offer to 

carry out an investigation with the general purpose to get a diagnosis the educational supply 

in the Brazilian Prison System. We are going to identify difficulties and potentialities in the 

Prison System. Specific objectives were chosen to identify the socio economic profile of the 

Management in the Prison Participating Units and explain about the structure of the schools. 

First, the chosen methodology was involved in making the review of the literature specialized 

in official sites and papers on internet, sites as Ministry of the Justice and Ministry of the 

Education. Second, we reviewed the legal fundamentals of the Education for Young and 

adults People in the Prison System. For this end, we did a survey research in the universe of 

1.057 Prison Units around over Brazil, the survey was one questionnaire to the managements 

and another directed to the directors of the schools. We got a feedback of 14, 2 % that 

represents 150 Prison Participant units. Between them, 87 prison units were valid (8, 2%) to 

the data analysis. According to the data from the research, the management of the Prison 

Units is a function mainly done by men, white men and educational level almost always 

superior in Law. Most of the participant managements of the survey do not know the Project 

Teaching for Liberty, becoming clear how low is the participation in activities related to the 

pointed project. Lack of physical space for classes, the excess and the strict in the internal 

rules of security and the lack of didactic material are the principal reasons that difficult the 

common flow on the educational activities. On the other hand, it is an evidence the 

managements of the Prison Units agree that the education is a guide in the hard process of 

socialization of the students. The monitoring of teachers' work by the State Departments or 

similar institution, and the planning of educational offerings empower, both, the actions of 

teachers. The educational actions promoted in the Prison Units offered higher level of 

knowledge in the students; they got more conscience of their rights and duties as a prisoner. 

They showed less aggression and more facility to show solidarity with the others prisoners. 

Those aspects become clear that the education contributes to the right reintegration into the 

society. Therefore, the real work is not withdrawing some advantages of the prisoners, but 

yes, offers to them a well common, that is assured in the constitution: the education. 

 

Key words: Prison education. Education for Young and Adult People (EJA). Educational 

assessment. 
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O dever do governo – dever democrático,  

dever constitucional, dever imprescritível –  

é o de oferecer ao brasileiro uma escola primária 

 capaz de lhe dar a formação fundamental  

indispensável ao seu trabalho comum, 

 uma escola média capaz de atender à variedade 

 de suas aptidões e das ocupações diversificadas 

 de nível médio e uma escola superior capaz 

 de lhe dar a mais alta cultura e, ao mesmo tempo,  

a mais delicada especialização.  

(Anísio Teixeira, 1957, p.45) 
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INTRODUÇÃO 

 

A contemporaneidade nos mostra que a educação emerge como o caminho mais 

promissor e aceitável no domínio da modernidade. Ademais, é a instrumentação mais eficaz 

da cidadania, elencando múltiplas oportunidades para o desenvolvimento de uma sociedade 

através do processo educativo, mesmo que esta população se encontre desprovida de 

liberdade. 

A educação não é um privilégio e deve ser concedida a todos os cidadãos que 

compõem a sociedade, independente da classe social em que estejam inseridos, pois ela está 

na base da formação do homem comum, o qual possui várias especificidades a serem 

trabalhadas. Vemos com isto que a modernidade nos apresenta um caleidoscópio de atitudes 

que devem ser encaradas e vivenciadas, para assim tentar serem solucionadas de uma forma 

educativa. 

A educação é um direito de todos, já professava Anísio Teixeira no seu livro 

“Educação é um Direito”, em 1968. Contudo, percebe-se que ela se caracteriza como um 

direito individual assegurado pelo Estado, partindo de um interesse público como um marco 

muito recente, pois até então este interesse educativo, do saber como necessidade social, era 

apenas cultivado por poucos, os quais se mostram privilegiados e distintos. Atualmente há 

uma expansão deste bem público, porém temos de nos perguntar: será que há em todas as 

esferas sociais a garantia desse direito adquirido? Como estão acontecendo as práticas 

educativas? Qual a oferta da educação no sistema prisional brasileiro? Quais as 

potencialidades e dificuldades deste serviço? 

Mesmo se tratando da educação escolar carcerária, o Estado deve cumprir a 

obrigatoriedade, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

de 20 de janeiro de 1996 no artigo 2º, de que a educação é dever da família e do Estado, para 

que propicie o desenvolvimento do educando e seu preparo para a cidadania. 

O inciso VII do art. 4º trata da “oferta de educação escolar para jovens e adultos, 

com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades (...)”. 

Durante o ano de 2008, vivenciei voluntariamente a experiência de fazer parte de 

um projeto na Universidade Federal do Ceará que pesquisava sobre a educação prisional. 
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Com isso, pude estabelecer um contato mais próximo com o tema envolvido, e 

paulatinamente foi despertando o interesse em prosseguir com uma pesquisa nesta área, com a 

finalidade de buscar informações acerca de determinados questionamentos, os quais 

embasaram os objetivos da pesquisa.  

O presente trabalho se propõe a realizar uma avaliação diagnóstica da oferta 

educacional no sistema prisional brasileiro, mapeando e identificando suas dificuldades e 

potencialidades quanto ao oferecimento de atividades educacionais. 

Qual a função do Estado diante desta realidade? Para John Dewey, o Estado é a 

organização do público, por meio de funcionários, para a proteção dos interesses partilhados 

pelos seus respectivos membros. E, diante desta situação, podemos lançar um olhar com 

múltiplas perspectivas, e não é difícil argumentar que a educação é um direito de todos, 

assegurado pela própria Constituição de 1988, na seção I, artigo 205, que nos diz: 

 

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. 

 

Espera-se que esta pesquisa desvele um novo leque de informações e experiências 

que servirão a todos que se utilizarem destes dados acerca da educação prisional. O referido 

trabalho está dividido em três partes. A primeira trata da revisão da literatura que servirá de 

embasamento teórico para o desenvolvimento da pesquisa. Posteriormente, segue-se o método 

especificando os procedimentos que foram adotados para a realização deste trabalho e, por 

último, a análise dos resultados encontrados durante a pesquisa. 

Com base na legislação e na literatura existentes, verificamos algumas 

possibilidades para efetuar a nossa pesquisa. Por isso, nos propomos a delineá-la com o 

objetivo geral de realizar uma avaliação diagnóstica da oferta educacional no sistema 

prisional brasileiro e identificar as dificuldades e suas potencialidades desta oferta. 

Delineamos dois focos relacionados aos objetivos específicos mediante cada universo 

pesquisado.  

Com respeito ao instrumento avaliativo do gestor da unidade prisional, nos 

propomos a identificar o perfil característico dos gestores partícipes. 
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Quanto ao instrumento avaliativo direcionado ao responsável pela escola, 

analisamos a infraestrutura das escolas e constatamos os fatores que dificultam o 

funcionamento normal da mesma. 

Para a realização da pesquisa, em linhas gerais, foram efetivados alguns 

procedimentos. Levantamento do endereço das unidades prisionais (UP) no Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) para assim enviarmos um ofício informando sobre a referida 

pesquisa e solicitando a participação nesta investigação, juntamente com os questionários. 

Foram reelaborados dois questionários (a partir do modelo aplicado durante a avaliação do 2º 

Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade): o primeiro direcionado ao gestor da unidade 

prisional e o segundo ao responsável pela escola.  

A dissertação se dispõe em cinco capítulos. O primeiro capítulo intitulado de “O 

breve histórico dos fundamentos legais da Educação de Jovens e Adultos (EJA)” tem uma 

visão panorâmica da historiografia da EJA no Brasil, desde os primórdios com a chegada dos 

portugueses com os jesuítas na época do Brasil colônia a partir de 1549 (AZEVEDO, 1958).  

Outro ponto abordado diz respeito às Conferências Internacionais sobre Educação 

de Adultos (CONFINTEA), que caracteriza o século XX, promovidas pela Organização das 

Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que aconteceram em diversos 

países do mundo, inclusive aqui no Brasil, em dezembro de 2009, intitulada “Vivendo e 

aprendendo para um futuro viável o poder da educação e aprendizagem de jovens e adultos”. 

Dessa forma, as conferências dinamizaram o conceito de educação de adultos e colocaram o 

tema em evidência. 

Ainda no primeiro capítulo, prosseguimos analisando a importância da 

promulgação da Constituição Federativa do Brasil em 1988, assegurando direitos e deveres 

aos cidadãos, dentre eles o benefício do acesso aos jovens e adultos ao Ensino Fundamental 

público e gratuito. Consequentemente, esses direitos foram reafirmados pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional de dezembro de 1996 (LDB 9394/96), que determina metas 

audaciosas para a democratização da educação básica para este público. 

Perceberemos durante este breve apanhado histórico o problema da indefinição 

das temáticas acerca do tema da Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois, além do 

desenvolvimento da alfabetização da educação básica, exige-se uma capacitação para o 

trabalho aos grupos assistidos destes direitos.  
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Especificamente ligado a este tema da EJA, subsiste o caso da educação no 

sistema prisional, que é o tema central deste trabalho. Mesmo se tratando de uma parcela 

considerável da população brasileira que está desprovida de liberdade, eles têm este direito 

adquirido por todas estas leis citadas anteriormente. Salientamos que, especificamente para 

este segmento populacional, este direito à educação ainda é garantido pela Lei de Execuções 

Penais (LEP, 7.210 de 11 de Julho de 1984), que objetiva proporcionar condições harmônicas 

de integração social ao condenado e ao internado. 

Na tentativa de ampliar as oportunidades educacionais ao público de jovens e 

adultos, o Conselho Nacional de Educação (CNE), através da Câmara de Educação Básica 

(CEB), efetivou em 5 de julho de 2000 as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a 

Educação de Jovens e Adultos com o intuito de estruturar os componentes curriculares para os 

diversos sistemas de ensino. 

Vimos o surgimento do Projeto Educando para a Liberdade no início do ano de 

20005 na busca de equacionar e direcionar a oferta educacional básica para o sistema 

carcerário brasileiro. Tal projeto nasceu dos esforços da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) em otimizar a parceria entre os gestores das pastas do 

Ministério da Justiça e do Ministério da Educação. 

Verificamos que, aliado a toda esta efervescência em torno da temática, o 

Ministério da Educação (MEC) dispôs as Diretrizes Nacionais para a oferta da Educação de 

Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais da 

República Federativa do Brasil, através da Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010. 

O segundo capítulo é denominado “Pesquisas sobre Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) nas prisões”. Apresenta um apanhado geral da realidade da educação prisional 

brasileira, diante do quadro de investimentos e ações que estão e/ou foram desenvolvidas. 

Observamos durante a pesquisa que a grande massa populacional presente nos presídios 

representa, em sua maioria, os “pobres”, negros e/ou afrodescendentes. Entretanto, muitas 

vezes eles não se classificam desta forma. 

Realizamos discussões acerca do sucateamento em que se encontra a realidade 

carcerária do nosso sistema prisional, que não atende aos requisitos de exigências legais e 

institucionais para com o preso durante sua reclusão de modo que o conduza a uma boa 
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ressocialização. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) de junho 

de 2010, o Brasil encarcera 494.237 de presos. 

Constatamos uma dicotomia no tipo de tratamento direcionado aos reclusos 

dependendo do estado federativo em que eles se encontram. Isso acontece devido à 

“desfederalização” que o sistema prisional oferece aos governos estaduais, ficando a cargo de 

cada organização política a implantação de políticas públicas para o seu estado. Ratificamos 

com isto que há uma crescente diversidade cultural, social e econômica na estruturação do 

trabalho penitenciário, deixando a cargo do diretor de cada unidade prisional o oferecimento 

de atividades laborativas, educacionais e culturais aos apenados. 

Consoante com o Dr. Elionaldo Fernandes Julião (2003), salientamos que a 

funcionalidade do sistema penitenciário deve ocorrer por intermédio da institucionalização 

nacional de políticas para educação, categorizando-se como programas de reinserção social. 

Aliado a isto, referenciamos que no dia 29 de junho de 2011 a Lei nº 12.433/11, originária do 

Projeto de Lei nº 265/06, apresentado pelo senador Cristovam Buarque (PDT-DF) há cinco 

anos, sofreu algumas alterações no Congresso Nacional e logo após foi sancionada pela 

Excelentíssima Presidente do Brasil Dilma Rousseff. Estabeleceu-se o uso da remição da pena 

através do estudo, à base de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar, para os 

níveis de Ensinos Fundamental, Médio, Superior, profissionalizante ou de requalificação 

profissional. O detento poderá estudar de forma presencial ou a distância, considerando que 

os estudos sejam certificados por autoridades educacionais competentes.  

Com relação ao Projeto Educando para a Liberdade, identificamos que ele se 

constitui como uma referência para a implantação das ações educacionais nas unidades 

prisionais, buscando discutir estratégias e estabelecer parâmetros que orientassem as 

necessidades específicas ao tema, para que assim pudesse reintegrar os presos à sociedade, 

através de uma preparação para o trabalho, associada à profissionalização e geração de renda, 

gerando com isto uma mudança de comportamento. Pudemos considerar que o projeto 

mencionado propiciou um novo momento no âmbito da educação carcerária com vários 

desdobramentos. Entretanto, verificamos neste capítulo que muitos aspectos devem ser 

aperfeiçoados. 

O terceiro capítulo aborda os procedimentos metodológicos do trabalho em 

questão, onde pude realizar a princípio um levantamento da literatura, através da leitura de 

livros, artigos científicos e dados coletados em sites oficiais da internet. Realizamos uma 
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pesquisa do tipo levantamento por amostragem, também chamada de pesquisa do tipo survey. 

Utilizamos o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) para realizar a 

análise estatística dos dados.  

O quarto capítulo apresenta as análises dos resultados do trabalho mediante os 

dados consubstanciados nos dois questionários que foram previamente direcionados aos 

respectivos pesquisados: gestores das unidades prisionais e responsáveis pelas escolas nestas 

instituições. 

O quinto e último capítulo apresenta as considerações finais da dissertação com 

algumas sugestões acerca deste tema que possibilitem uma melhora no quadro do sistema 

prisional brasileiro. 
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Breve Histórico dos Fundamentos 

Legais da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA) 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

A educação é um processo que consiste em modificar os 

padrões de comportamento das pessoas. Isto é usar a 

palavra comportamento num sentido lato que inclui o 

pensamento e o sentimento, além da ação manifesta. 

Quando a educação é considerada deste ponto de vista, 

torna-se claro que os objetivos educacionais representam 

os tipos de mudança de comportamento que uma 

instituição educacional se esforça por suscitar nos seus 

alunos. Um estudo dos próprios alunos procuraria 

identificar as mudanças necessárias nos padrões de 

comportamento dos estudantes que lhe competiria 

produzir. 

(Tyler, 1977, p. 5) 
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CAPÍTULO I 

BREVE HISTÓRICO DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS 

E ADULTOS (EJA) 

 

A expansão da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil tem ocorrido de 

forma crescente nas últimas décadas, porém, no século XX, esteve marcada por ações 

políticas assistencialistas e compensatórias. Esta especificidade educacional iniciou-se com os 

jesuítas na época do Brasil colônia, através da catequização das nações indígenas, a partir de 

1549, quando aportou na Bahia a Companhia de Jesus em missões de combate à heresia cristã 

com o apoio da Coroa portuguesa e das autoridades da colônia, com o objetivo de propagar a 

fé entre os incrédulos e a difusão do Evangelho por todos os povos. Esta espantosa atividade 

missionária, política e educadora estava inteiramente subordinada aos serviços da igreja. Após 

15 dias de aportarem em Salvador, já funcionava uma escola de ler e escrever. Os meninos 

índios foram os primeiros alunos destas instituições, com isso os jesuítas buscavam uma 

aproximação com os pais (AZEVEDO, 1958).  

Eles aprendiam “a ler, escrever, contar e falar português que aprendem e falam em 

graça, a dançar à portuguesa, a cantar e a ter seu côro de canto e flauta para as suas festas” 

(AZEVEDO, 1958, p. 16). Observando que qualquer análise mais apurada deve ser redigida 

situando-se no tempo destes acontecimentos. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil por ordem do Marquês de Pombal. 

A partir de então, “o Estado que intervinha na gestão das escolas elementares e secundárias, 

tomou a seu cargo, por iniciativa de Pombal, a função educativa que passou a exercer, em 

colaboração com a igreja, aventurando-se a um largo plano de oficialização do Ensino” 

(AZEVEDO, 1958, p. 50). Após isso, ocorreu a decadência do ensino colonial, com aulas 

isoladas, fragmentadas e dispersas. 

Haddad e Di Pierro (2000, p. 110) relatam que “no campo dos direitos legais a 

primeira Constituição Brasileira, de 1824, firmou, sob forte influência européia, a garantia de 

uma instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, portanto também para os adultos”. 

A educação oferecida pelos jesuítas preocupava-se com os ofícios necessários ao 

funcionamento da economia colonial, incentivando os trabalhos manuais, o ensino agrícola, a 
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leitura e a escrita. No período imperial (1822 a 1889), a partir do Decreto nº 7.031 de 6 de 

setembro de 1878, foram criados cursos noturnos para adultos analfabetos do gênero 

masculino nas escolas públicas de educação elementar, no município da corte. Manfredi 

(1978) cita que: 

 

Na constituição Federal no seu Art. 208- O dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de: I – Ensino Fundamental, obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria; (...) § 1º O acesso ao Ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo.  

 

Observa-se, desde os primórdios da civilização brasileira, a questão educacional. 

Com relação à objetividade de um direcionamento legalizado à EJA, as insatisfações são mais 

recentes. Somente a partir de 1940 que esta especificidade começou a delinear e se constituir 

como uma política educacional. 

Durante o século XX, em 1949, na Dinamarca, aconteceu a primeira Conferência 

Internacional sobre Educação de Adultos (CONFINTEA), com o tema: “Educação de Adultos 

e entendimento internacional e cooperação necessária para desenvolver Educação de Adultos 

(EDA)”, promovida pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO). Participaram, principalmente, os países da Europa Ocidental, apresentando os 

problemas das nações industrializadas com os desafios da educação de adultos. A segunda 

conferência realizou-se na cidade de Montreal, no Canadá, em 1960, cujo tema “Educação de 

Adultos em um mundo em mudança” contou com a participação de mais de 50 países, 

contribuindo para uma perspectiva mais ampla, global, objetivando uma educação de adultos 

contínua, permanente, sem restringir-se à educação vocacional e liberal. A terceira realizou-se 

em Tóquio, no Japão, em 1972, com o tema “A Educação de Adultos no contexto da 

aprendizagem contínua”. Tal intitulação referia-se aos problemas ocasionados pelo sistema de 

educação formal, considerando que a Educação de Adultos deveria ser parte do sistema, e não 

uma prática não-formal. A quarta conferência aconteceu em Paris, na França, em 1985, e se 

caracterizou pela pluralidade de conceitos. Foram discutidos vários temas, entre eles 

alfabetização de adultos, pós-alfabetização, educação rural, familiar, da mulher, cooperativa, 

vocacional e técnica. A quinta conferência aconteceu em Hamburgo, na Alemanha, no ano de 

1997, discutindo a temática da aprendizagem de adultos como direito, prazer e 

responsabilidade compartilhada, participação ativa em todas as dimensões do 
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desenvolvimento sustentável com equidade, o papel da alfabetização e reconhecimento das 

diferenças. A sexta CONFINTEA aconteceu no Brasil, em Belém do Pará, em dezembro de 

2009, com o título “Vivendo e aprendendo para um futuro viável o poder da educação e 

aprendizagem de jovens e adultos”. Dessa forma, as conferências dinamizam o conceito de 

educação de adultos.  

As primeiras iniciativas da educação de adultos na América Latina estão 

vinculadas ao setor rural, precisamente na década de 40, devido às consequências da Segunda 

Guerra Mundial que os Estados Unidos promoveram, através das agências norte-americanas 

com programas educativos para acelerar o desenvolvimento econômico, sobretudo rural, para 

suprir a oferta de alimentos e matérias-primas para os países em guerra. Entre 1942 a 1946, 

realizaram-se várias campanhas de alfabetização em diversos países, como Equador, 

República Dominicana, México, Honduras, Guatemala e Peru. Porém, estas campanhas se 

constituíram em total fracasso. 

A história da educação de adultos no Brasil poderia ser dividida em três períodos: 

o primeiro de 1946 a 1958, quando foram realizadas campanhas de iniciativa oficial nacional 

para erradicar o analfabetismo; o segundo de 1958 a 1964, quando foi realizado o 2º 

Congresso Nacional de Educação de Adultos, que desembocou na formação do Plano 

Nacional de Alfabetização dirigido por Paulo Freire, extinto no Golpe de Estado de 1964; e o 

terceiro durante e após o governo de 1964, com a criação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), desenvolvido entres os anos 1964 e 1985 (GADOTTI, 2008). 

A ideia subsequente apareceu sob a forma de alfabetização e educação funcional, 

estabelecendo um vínculo teórico e sistemático entre a educação e o processo socioeconômico 

nacional de desenvolvimento. Ela é direcionada para a capacitação técnica e a elevação 

cultural, conforme as necessidades econômicas da sociedade em pleno processo de 

desenvolvimento industrial e urbano, e não com o objetivo de melhorar o nível de vida das 

camadas populares. Em 1965, a UNESCO lançou um grandioso projeto intitulado “Plano 

Experimental Mundial de Alfabetização” em onze países do Terceiro Mundo, durante um 

período de dez anos. Entretanto, na década de 1975, a instituição reconheceu que os objetivos 

não foram alcançados totalmente. De acordo com estudiosos sobre o tema na época, a 

alfabetização não é uma necessidade prática, e é extremamente difícil atuar em um ambiente 

de economia rural primitiva.  
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Durante a década de 1970, tem-se o surgimento de novas modalidades da 

educação de adultos, devido à crise do modelo de industrialização, na urbanização acelerada, 

na inserção do capital estrangeiro, na produção para exportação e as elites nacionais. Neste 

contexto, surge a modalidade educativa de desenvolvimento comunitário. Tais programas 

integravam-se em estratégias globais de desenvolvimento social e econômico. Lowe (1975, p. 

97) define esta modalidade como: 

 

Uma forma de educação altamente eficiente, pois não apenas força as 

pessoas a aprender, mas também lhes permite aplicar na prática o que 

aprendem. Tem, além disso, a vantagem de conscientizar as pessoas de que 

seu nível de vida não depende unicamente de sua capacidade para ganhar 

dinheiro, mas da qualidade dos benefícios que se obtêm através dos recursos 

da comunidade local. 

 

O desenvolvimento da comunidade se daria de forma contínua e permanente, 

devido à ação pedagógica deste programa. Para sua execução concreta, fazia-se necessário o 

apoio externo, técnico e financeiro; em consequência desta vinculação, deu-se uma invasão 

cultural através da transmissão de valores, procedimentos e visões gerais à vida da 

comunidade. 

A partir da ineficácia destes programas, a UNESCO enfatizava que “a formação 

econômica, política e social dos adultos deveria ser desenvolvida a partir das suas atividades 

cotidianas e das suas preocupações fundamentais” (BUARQUE, 1982, p. 16). 

Ampliou-se o conceito de educação e uma metodologia programática baseando-se 

na realidade específica. Surge então em 1988 a promulgação da Constituição Federativa do 

Brasil, assegurando direitos e deveres aos cidadãos, dentre eles o benefício do acesso aos 

jovens e adultos ao Ensino Fundamental público e gratuito. Institucionalizou-se essa 

obrigatoriedade. 

A UNESCO originou uma profunda contribuição e uma maior visibilidade ao 

tema. Em 1990, aconteceu em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos. Normalizou-se que a alfabetização de jovens e adultos seria uma das primeiras 

etapas da educação básica. Definiram que a alfabetização não pode ser separada da pós-

alfabetização. 
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Esses direitos foram reafirmados pela nova Lei nº 9394/96, de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), de dezembro de 1996, outorgando metas audaciosas para a 

democratização da educação básica para jovens e adultos. 

Conforme o art. 37 da LDB, “a educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio 

na idade própria”. Continua nos parágrafos: 

 
§ 1º Os sistemas de Ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e adultos, 

que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2º O 

poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

 

A educação popular emerge do processo experimentado por grupos 

comprometidos com a transformação social dos oprimidos. E estas soluções não podem ser 

originadas dos países industrializados e desenvolvidos sem perceber as sutilezas que 

compõem a nossa realidade de um país de Terceiro Mundo, “dito em desenvolvimento”. A 

educação popular não pretende apenas conscientizar sobre a opressão sofrida pelas classes 

dominadas, e sim a construção de alternativas para superá-la. 

E nesta tentativa emerge o conceito de educação permanente com um enfoque 

originado nas sociedades do Primeiro Mundo, objetivando justificar uma constante 

atualização e o excedente de ócio, como uma alternativa para as variedades de situações que 

as pessoas enfrentam. 

É perceptível neste breve apanhado histórico o problema da definição das 

temáticas e o direcionamento a ser tomado. A variedade de processos educativos envolvidos 

na educação dos adultos, alfabetização, educação básica, desenvolvimento da comunidade, 

capacitação para o trabalho, conscientização, etc., e a heterogeneidade dos grupos assistidos 

nos evidenciam as dificuldades que decorrem deste tema. 

Incluído a isto, especificamente, subsiste o caso da educação no sistema prisional. 

Além de possuir todos estes direitos adquiridos citados por estas leis anteriormente, ainda é 

assegurado pela Lei de Execuções Penais (LEP, 7.210 de 11 de julho de 1984), que objetiva 
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proporcionar condições harmônicas de integração social do condenado e do internado. A 

seção V desta lei orienta exclusivamente a assistência educacional, nos artigos: 

 

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

formação profissional do preso e do internado. Art. 18 – O Ensino de 

primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade 

federativa. Art. 19 – O Ensino profissional será ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 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
1
. 

 

Na resolução nº 14 de 11 de novembro de 1994, foi estabelecido pelo Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) que as novas construções carcerárias 

deveriam seguir padrões que garantissem um mínimo de condições de vida digna para os 

presos do Brasil, conforme estabelecido: 

 

(Art. 8º) § 2º. O preso disporá de cama individual provida de roupas, 

mantidas e mudadas correta e regularmente, a fim de assegurar condições 

básicas de limpeza e conforto. Art. 9º. Os locais destinados aos presos 

deverão satisfazer as exigências de higiene, de acordo com o clima, 

particularmente no que ser refere à superfície mínima, volume de ar, 

calefação e ventilação. 

 

Com o objetivo de contribuir com a redução das desigualdades educacionais 

através da ampliação de políticas públicas que assegurem o acesso e manutenção da educação, 

criou-se em julho de 2004 a SECAD. Desde então, foram realizadas atividades que 

beneficiaram o desenvolvimento de atividades concernentes ao Projeto Educando para a 

Liberdade no ano de 2005 com a realização de visitas diagnósticas propensas a serem 

consideradas, posteriormente, como focos de intervenção nos estados inspecionados: Ceará, 

Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 

Assim, em dezembro de 2005, foi realizado o I Seminário de Articulação 

Nacional e Construção de Diretrizes para a Educação no Sistema Penitenciário. No ano 

subsequente, aconteceram mais quatro eventos no Ceará, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraíba, 

                                                           
1 Lei de Execução Penal, nº 7.210 de 11 de julho de 1984.  
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contando com a participação dos estados do Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. 

A capital do Ceará, Fortaleza, sediou o último seminário regional com o objetivo 

de elaborar diretrizes nacionais para uma política de educação para adultos nos presídios do 

Brasil. O evento foi desenvolvido pelo Ministério da Educação com o apoio do Ministério da 

Justiça, a UNESCO e a Secretaria Estadual de Educação e de Administração Penitenciária. 

Fizeram-se presentes os diretores de presídios, agentes penitenciários e chefes de disciplina, 

além de representantes dos fóruns EJA. 

Salienta-se que esta iniciativa é de suma importância para o desenvolvimento de 

práticas educativas nos ambientes internos prisionais. Segundo o Ministério da Justiça, 70% 

da população carcerária não tem o Ensino Fundamental completo e só 18% dos presos 

realizam atividades educacionais
2
. 

O Ministério da Justiça informa que entre dezembro de 2009 e junho de 2010 a 

população carcerária no Brasil aumentou de 473.626 para 494.237 pessoas
3
, colaborando com 

o acréscimo da “massa carcerária”. Consoante com Hassen (1999, p. 114): 

 

O aluno preso compõe a “massa carcerária”. O termo massa, totalidade de 

uma coisa cujas partes são da mesma natureza, remete para esta 

indiferenciação com que o olhar externo identifica o preso. A atitude natural 

do homem comum é incapaz de perceber as diferenças internas, e nem é fácil 

compreender que sociedade se cria num âmbito em que seus constituintes 

são recrutados por serem considerados anti-sociais por definição jurídica e 

que a associação resulta da junção desses seres anti-sociais: ao serem 

isolados, os presos passam a formar um novo grupo reunido por força de 

uma condenação e obrigado, por outro lado, a um convívio. 

 

O desenvolvimento de práticas educativas prisionais pouco a pouco tem 

modificado a realidade dos presos no Brasil. Um estudo da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo mostra que a maioria dos presidiários almeja um futuro profissional e para isso 

se submetem a exames supletivos da EJA na condição de recluso. No ano de 2007, dos 4.200 

presidiários que realizaram a prova, 3.182 receberam o resultado satisfatório e com isso 

obtiveram o diploma. Este número é 26% superior ao de 2006, quando 2.515 foram 

                                                           
2 Fonte: MEC. Disponível em: <http://mec.gov.br>. Acesso em: 1 nov. 2009. 
3 Fonte: Ministério da Justiça. Disponível em: <www.portal.mj.gov.br>. Acesso em: 7 jun. 2011. 

http://www.portal.mj.gov.br/
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aprovados
4
. As provas foram realizadas nas penitenciárias e constatou-se que os detentos 

obtiveram melhores notas do que os demais participantes na prova de redação, devido ao 

extensivo aprendizado na escrita de cartas para a família. Fica evidente que este pode ser um 

dos caminhos para a reabilitação do encarcerado. 

Conforme estatísticas atuais divulgadas pelo Ministério da Justiça/Departamento 

Penitenciário Nacional (2008), o Espírito Santo (21,79% de 6.244 presos) é o estado brasileiro 

com maior número de presos estudando, são 1.361 presidiários. O segundo que apresenta uma 

parcela considerável é o estado de Pernambuco (18% de 18.888 presos) e o terceiro o Rio de 

Janeiro (16,44% de 22.606), com 3.400 e 3.718 respectivamente presos que estudam. 

Percebe-se que as ações públicas relacionadas ao desenvolvimento e manutenção 

de práticas educativas no sistema prisional começam a obter bons resultados. Uma parcela 

considerável dos reclusos destes estados evidencia uma mudança nesta realidade. Contudo, 

faz-se necessário a garantia da continuidade do processo de escolarização do recluso quando 

houver progressão da pena para o regime semiaberto, aberto ou mesmo quando conseguir a 

liberdade penal. 

Nos dias 30, 31 de outubro e 1º de novembro de 2007, aconteceu em Brasília – 

Distrito Federal – o II Seminário Nacional tratando desta pauta. Foram reunidos 

representantes das 27 unidades da federação. Dentre eles, representantes das secretarias 

estaduais de Educação e da Justiça, dos Direitos Humanos e Cidadania e/ou Administração 

Penitenciária, Ministério Público, defensorias, juizados e representantes da sociedade civil. 

Dentre estes supracitados, também se fizeram presentes alguns internos penitenciários, já que 

são eles os maiores envolvidos na questão. 

Diversos agentes sociais reuniram-se em um único espaço com o objetivo de 

construir coletivamente uma proposta política no contexto educacional do cárcere que 

vislumbre os reais interesses da sociedade. 

Como saldo positivo deste seminário, após a discussão entre os presentes, foram 

aprovados dois documentos denominados “Proposições dos Seminários Regionais” e “Plano 

Estratégico Estadual para a Educação nas Prisões”. 

                                                           
4 Diário Oficial do Estado de São Paulo, junho de 2008. 
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O primeiro estabeleceu as estratégias, as parcerias interinstitucionais entre os 

órgãos responsáveis pela educação e de execução penal; a construção de um plano estratégico 

estadual de educação nas prisões, na busca de sensibilizar parceiros, como universidades e a 

sociedade civil; a elaboração de uma proposta pedagógica diferenciada, a fim de estabelecer o 

financiamento específico e direcionado, promovendo a construção de espaços adequados para 

a oferta educacional, e por fim a formação e valorização de todos os profissionais que atuam 

no sistema penitenciário. 

O segundo documento projetou elementos estruturantes do Plano Estratégico 

Estadual para a educação nas prisões. Eles foram elencados da seguinte forma: apresentação; 

missão, valores e visão de futuro; fundamentação legal; justificativa; objetivos (gerais e 

específicos); público-alvo; abrangência; metas, metodologia; prazos; recursos: humanos, 

institucionais e materiais; financiamento: competências (federal, estadual e municipal); 

processo de acompanhamento e avaliação e diagnóstico. 

Estas conclusões subsidiaram aos Ministérios da Educação e da Justiça apresentar 

uma proposta efetiva e estratégica para a educação nas prisões. 

O motivo que torna evidente na permanência dos problemas estruturais da 

educação no nosso país não é a falta de recursos nem a falta de competência pedagógica; suas 

raízes estão na falta de vontade política, pois nos estados em que há um maior investimento 

neste setor a realidade começa a se diferenciar dos demais. 

Vê-se a realidade vivenciada pelas políticas públicas direcionadas à EJA, cujos 

detentores de direitos ficam desprovidos destas garantias e subsistem de qualquer forma. 

Torna-se válido ressaltar que estas conferências, congressos, palestras e tantos outros eventos 

com esta temática deixam o tema em evidência. E de alguma forma há de conseguir fazer com 

que os governantes escutem o clamor da sociedade civil, que apenas está desejando as 

garantias do que lhe é devido: alfabetização de qualidade para todos, independente se formal 

ou informalmente. É fato. Para Gadotti (2008, p. 119): 

 

A educação básica de jovens e adultos é aquela que possibilita ao educando 

ler, escrever e compreender a língua nacional, o domínio dos símbolos e 

operações matemáticas básicas, dos conhecimentos essenciais das ciências 

sociais e naturais, e o acesso aos meios de produção cultural, entre os quais o 

lazer, a arte, a comunicação e o esporte. O conceito de EJA (Educação de 

Jovens e Adultos) amplia-se ao integrar processos educativos desenvolvidos 
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em múltiplas dimensões: a do conhecimento, das práticas sociais, do 

trabalho, do confronto de problemas coletivos e da construção da cidadania. 

 

O Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), tem reconhecido os diferentes sujeitos que fazem 

parte da EJA, identificando com isto a educação prisional como um esforço diferenciado, com 

características próprias e demandas específicas. Atualmente, a EJA está fundamentada por 

meio de três instrumentos legais. O primeiro é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), assegurando o direito e a gratuidade na oportunidade educacional desta 

modalidade. O segundo é o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, que 

definiu 26 metas a serem cumpridas até 2011. E a última é o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB, 2006), com o objetivo de regulamentar a política de financiamento da educação, 

incluindo nisto a modalidade da EJA. 

Com o objetivo de somar esforços o Ministério da Educação, através do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE, 2007), direciona o desenvolvimento da política 

educacional no país, objetivando atender a lógica do direito à educação entre todos os níveis e 

modalidades. O financiamento destes recursos que serão direcionados à modalidade EJA se 

dará por meio do Programa Brasil Alfabetizado e do Fundo Nacional de Desenvolvimento de 

Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). O sistema 

penitenciário no ano de 2008 apresentou uma média de 8,03%
5
 de reclusos analfabetos e 

44,01% de presos que não concluíram o Ensino Fundamental. 

 

1.1 Lei de Execuções Penais (nº 7.210 de 11 de julho de 1984) 

 

O caso da educação no sistema prisional, além de possuir todos os direitos 

adquiridos citados por estas leis anteriormente, ainda é assegurado pela Lei de Execuções 

Penais (LEP, 7.210 de 11 de julho de 1984), que objetiva proporcionar condições harmônicas 

de integração social do condenado e do internado. 

Fica outorgado no título I do Objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal no 

art. 1º que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

                                                           
5 Ministério da Justiça/InfoPen – 2008 
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criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado”. 

Isso evidencia que o Estado tem responsabilidades a cumprir para com os presos, 

para que esta reintegração social aconteça de forma satisfatória, como consta no capítulo II, 

que menciona dispositivos sobre a assistência, na seção I das Disposições Gerais no 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”. Consta como parágrafo único que esta assistência 

deverá se estender ao egresso. Ainda sobre essa cláusula, o art. 11 orienta que deve ser 

assegurado o direito a materiais, à saúde, a apoio jurídico, educacional, social e religioso. A 

seção V desta lei orienta exclusivamente a assistência educacional, nos artigos: 

 

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

formação profissional do preso e do internado. Art. 18 – O Ensino de 

primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade 

federativa. Art. 19 – O Ensino profissional será ministrado em nível de 

iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 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. 

 

A seção VIII no art. 25 atribui que a assistência ao egresso consiste na orientação 

e no apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Através do uso da remição da pena, como 

consta no parágrafo 1º do art. 26, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena, obtendo esta 

contagem de remição do tempo à razão de um dia de pena por três de trabalho. 

 

1.2 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos (Resolução 

CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000) 

 

Considerando o direito de todos à educação e à ampliação das oportunidades 

educacionais para jovens e adultos, esta resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

em conjunto com a Câmara de Educação Básica (CEB) nº 1, de 5 de julho de 2000, instituiu 

as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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Isso ocorreu com o intuito principal de orientar a estrutura dos componentes 

curriculares para os diversos sistemas de ensino. Embasados nesta própria modalidade de 

educação, assim como consta no parágrafo único do art. 5º, que deve considerar o perfil do 

estudante. 

 
Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade própria da 

Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos 

estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, 

diferença e proporcionalidade na apropriação e contextualização das 

diretrizes curriculares nacionais e proposição de um modelo pedagógico 

próprio (...). 

 

A construção do currículo deste segmento educacional igualmente é reforçada 

pelo inciso II do referido artigo, como uma tentativa de fomentar a emancipação dos sujeitos 

por intermédio de práticas que integrem educação e trabalho. 

 
Quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria 

e inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da 

valorização do mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus 

conhecimentos e valores. 

 

O atendimento educacional desta modalidade (EJA) obedece a regra da prioridade 

para a escolarização universal da faixa etária de 15 anos completos. Assim consta no 

parágrafo único do art. 7º: 

 
Fica vedada, em cursos de Educação de Jovens e Adultos, a matrícula e a 

assistência de crianças e de adolescentes da faixa etária compreendida na 

escolaridade universal obrigatória, ou seja, de sete a quatorze anos 

completos. 

 

Conforme a alínea b) do art. 15, a fiscalização do cumprimento deste referencial 

cabe aos poderes públicos: “acompanhar, controlar e fiscalizar os estabelecimentos que 

ofertarem esta modalidade de educação básica (...)”. 
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1.3 Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação nos Estabelecimentos Penais 

(Resolução nº 3, de 11 de março de 2009) 

 

O presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), 

Sérgio Salomão Shecaira, após considerar a proposta encaminhada pelo Plenário I do 

Seminário Nacional de Educação nas Prisões, o protocolo de intenções firmado entre os 

Ministérios da Justiça e da Educação, o Plano Nacional de Educação (Lei nº 10.172/00), a 

Constituição Federal de 1988, a Lei de Execução Penal e o Projeto Educando para a 

Liberdade, resolveu estabelecer as Diretrizes Nacionais para a Oferta da Educação nos 

Estabelecimentos Penais no Brasil. 

Afirmamos ser de suma importância e urgência a elaboração desta resolução, no 

sentido de nortear e favorecer a aplicabilidade da implementação das regras que devem ser 

seguidas, com o objetivo de ofertar uma educação de qualidade para os desprovidos de 

liberdade. O art. 3º nos apresenta que esta oferta educacional no âmbito prisional deve ocorrer 

da seguinte forma: 

 
I – atender aos eixos pactuados quando da realização do Seminário Nacional 

pela Educação nas Prisões (2006), quais sejam: a) gestão, articulação e 

mobilização; b) formação e valorização dos profissionais envolvidos na 

oferta de educação na prisão; e c) aspectos pedagógicos; II – resultar do 

processo de mobilização, articulação e gestão dos Ministérios da Educação e 

Justiça, dos gestores estaduais e distritais da Educação e da Administração 

Penitenciária, dos Municípios e da sociedade civil; III – ser contemplada 

com as devidas oportunidades de financiamento junto aos órgãos estaduais e 

federais; IV – estar associada às ações de fomento à leitura e a 

implementação ou recuperação de bibliotecas para atender à população 

carcerária e aos profissionais que trabalham nos estabelecimentos penais; e 

V – promover, sempre que possível, o envolvimento da comunidade e dos 

familiares do (a)s preso (a)s e internado (a)s e prever atendimento 

diferenciado para contemplar as especificidades de cada regime, atentando-

se para as questões de inclusão, acessibilidade, gênero, etnia, credo, idade e 

outras correlatas. 

 

Para tanto, exige-se da gestão educacional uma parceria entre outras áreas do 

governo, com universidades e organizações da sociedade civil, a fim de que possam estimular 

à educação prisional. 

Percebemos as realidades estruturais ímpares existentes nas unidades prisionais 

brasileiras, deste modo o art. 5º relata que as autoridades responsáveis pelos estabelecimentos 

penais são responsáveis em propiciar espaços físicos adequados para que aconteçam as 
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atividades educacionais, com salas de aulas, bibliotecas, laboratórios, etc., a fim de que 

possam difundir e integrar as práticas educativas. 

Ficou outorgado que a oferta deste direito constitucional deverá ocorrer em 

horário e condições compatíveis com a realidade vivenciada, enfatizando que todos os 

profissionais envolvidos nesta prática pedagógica devem ter formação específica para o 

ambiente prisional, como consta nos artigos a seguir:  

 
Art. 8º – O trabalho prisional, também entendido como elemento de 

formação integrado à educação, devendo ser ofertado em horário e condições 

compatíveis com as atividades educacionais. Art. 9º – 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. 

 

Devemos realizar uma análise critica desta referida resolução e identificar sua 

importância como uma referência fundamental para o desenvolvimento de uma política 

educacional no contexto daqueles que estão privados de liberdade, embora saibamos das suas 

dificuldades de implementação em face das disparidades existentes em cada estado brasileiro. 

 

1.4 Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação para Jovens e Adultos nos 

Estabelecimentos Penais (Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010) 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE), através da Resolução nº 2, de 19 de 

maio de 2010, instituiu as diretrizes nacionais para a oferta da Educação para Jovens e 

Adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais da República 

Federativa do Brasil. 

O dispositivo salienta as responsabilidades do Estado e da sociedade com o 

objetivo de garantir e oferecer o direito à educação desta população que preside nos 

estabelecimentos penais. E ainda institui normas e diretrizes para a sua oferta, através das 

propostas encaminhadas pela plenária do I e II Seminários Nacionais sobre Educação nas 

Prisões. 

O protocolo de intenções firmadas entre os Ministérios da Justiça e da Educação 

tem o desígnio de fortalecer e qualificar a oferta da educação em espaços de privação de 



38 

 

 

liberdade. O Governo Federal, com a intercessão destes Ministérios citados, tem o encargo de 

fomentar políticas públicas de educação nestes espaços, estabelecendo as parcerias 

necessárias entre os estados, o Distrito Federal e os municípios. 

Consoante com o objetivo do projeto Educando para a Liberdade, fruto da 

parceria entre os Ministérios da Educação e da Justiça e da Representação da UNESCO no 

Brasil, constitui referência fundamental para o desenvolvimento e ampliação de uma política 

pública de educação no contexto de privação de liberdade. 

Dentre outras normas, está estabelecido nas Diretrizes Nacionais para a oferta da 

Educação para Jovens e Adultos nos estabelecimentos penais através da Resolução nº 2, de 19 

de maio de 2010, no art. 2º que: 

 
As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar 

calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução 

Penal, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das 

políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às 

especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e Ensino e 

são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do sistema 

prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança. 

 

Aliado a isto, esta resolução também direciona e determina de onde surgirão os 

recursos que serão direcionados a propiciar e manter esta prática educativa. Fica acordado no 

art. 3º no inciso II que: 

 

Será financiada com as fontes de recursos públicos vinculados à manutenção 

e desenvolvimento do Ensino, entre as quais o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), destinados à modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos e, de forma complementar, com outras fontes estaduais e federais. 

 

Evidencia-se que esta ação educativa deverá contemplar o atendimento a todos os 

turnos nas prisões. Para que esta ação aconteça, faz-se necessário que sejam promovidas 

parcerias entre diferentes esferas do governo, entre universidades, instituições de educação 

profissional e organizações da sociedade civil. Todos empenhados em firmar os objetivos que 

são citados no art. 6º desta resolução, “com vistas à formulação, execução, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos em situação de privação de 

liberdade”. 
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Com relação à especificidade do tema sobre a atuação dos profissionais engajados 

neste trabalho, considera-se que eles deverão ter acesso à formação direcionada, para que 

dessa forma eles tenham subsídios para atuar de forma particular. Desse modo, ficou 

resolvido no art. 11: 

 
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. § 2º A pessoa privada de liberdade ou internada, 

desde que possua perfil adequado e receba preparação especial, poderá atuar 

em apoio ao profissional da educação, auxiliando-o no processo educativo e 

não em sua substituição. 

 

Um aspecto bastante salutar é o estabelecimento de metas e de fiscalizações destas 

ações educativas nestes estabelecimentos privativos de liberdade. De acordo com o art. 13: 

 
Os planos de educação da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

Municípios deverão incluir objetivos e metas de educação em espaços de 

privação de liberdade que atendam as especificidades dos regimes penais 

previstos no Plano Nacional de Educação.  

 

Já o art. 14 revela a determinação e o rigor de fiscalização para a manutenção 

destes atos. E institui quais órgãos serão responsáveis por tais práticas: 

 
Os Conselhos de Educação dos Estados e do Distrito Federal atuarão na 

implementação e fiscalização destas Diretrizes, articulando-se, para isso, 

com os Conselhos Penitenciários Estaduais e do Distrito Federal ou seus 

congêneres. 

 

Os encaminhamentos e as diretrizes propostas determinadas nesta resolução 

preconizam um apanhado de ações que beneficiarão a contento este segmento educacional. 

Realizada a descrição dos fundamentos legais em torno da EJA, passaremos, a 

seguir, a ilustrar algumas pesquisas efetivadas no âmbito prisional, baseadas nas noções da 

Educação de Jovens e Adultos. 
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1.5 Remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por trabalho (Lei nº 

12.433 de 29 de junho de 2011) 

 

O Projeto de Lei do senador Cristovam Buarque (PDT-DF), após passar por 

algumas alterações, foi aprovado no Senado Federal no dia 8 junho de 2011 e foi sancionado 

pela Presidente Dilma Rousseff no dia 29 de junho de 2011. 

A referida Lei nº 12.433 altera a Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de 

Execução Penal) e dispõe sobre a remição da pena por estudo ou por trabalho no art. 1º, na 

seção I e II do primeiro parágrafo, conforme verificamos: 

 
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. 

 

Observa-se que o detento poderá estudar de modo presencial ou a distância, 

salientando que este estudo deverá ser certificado pelas autoridades educacionais 

competentes. Poderão ser considerados os ensinos: Fundamental, Médio, Superior, 

Profissionalizante ou de Requalificação Profissional. 

Em caso de conclusão destes ensinos, o detento se beneficiará com mais um terço 

da remição da pena em função das horas estudadas, de acordo com o parágrafo 5º: 

 
§ 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 

(um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior 

durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.  

 

O art. 129 nos apresenta a obrigatoriedade da comprovação mensal de todos os 

alunos e/ou trabalhadores que usufruem deste direito: 

 
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da 

execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando 

ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de 

frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles.  
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Quando o condenado obtiver a autorização legal para estudar fora do ambiente 

prisional, também deve ser regido pela confirmação presencial por meio de declaração da 

unidade de ensino, especificado no art. 129, parágrafo primeiro: 

 
§ 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá 

comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de 

ensino, a frequência e o aproveitamento escolar.  

 

Consideramos que esta proposta se insere como mais um mecanismo de 

reintegração social que será destinado aos presos do país, reafirmando a educação como um 

direito social, na busca de oferecer novas possibilidades exequíveis aos condenados para que 

assim eles possam apresentar condições favoráveis educacionais para ir à busca de uma 

condição de vida melhor, propiciada através do trabalho digno. 
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 Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 

Situação de Privação de Liberdade 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O princípio da igualdade individual, proclamado 

como princípio fundamental da forma social 

democrática, não se baseia na igualdade psicológica 

dos indivíduos, mas em sua igualdade política, 

graças à qual lhes devem ser dadas oportunidades 

iguais de desenvolvimento e de participação social. 

(Anísio Teixeira, 1968, p. 13). 
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CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE 

LIBERDADE 

 

2.1 Dados sobre a população prisional no Brasil 

 

A implementação de práticas educativas no interior das unidades penitenciárias 

pode desvelar um novo horizonte para o encarcerado. Entretanto, observamos que esta 

realidade está aquém de um aprendizado satisfatório, diante dos problemas específicos 

encontrados nesta população. Observa-se que esta grande massa populacional presente nos 

presídios representa, em sua grande maioria, os “pobres” que são excluídos economicamente. 

Consoante com Julião (2003, p. 17), parece correto interpretar que a instituição 

sistema penal foi realizada com o intuito de arrebatar as mazelas sociais do seu meio, 

aprisionando-os para que assim não permaneça visível a exclusão social causada pelas lutas 

de classes. 

 
[...] Com maior frequência, os pobres passam a encher as prisões, de forma 

que essas são concebidas para eles. É por isso que as cadeias estão cheias de 

excluídos financeiramente e culturalmente, pois o código é criado pela classe 

dominante que estabelece as regras a partir de sua necessidade de controle. 

 

Salienta-se que ao adentrar no espaço prisional o interno passa a ser regido por 

leis e determinações prescritas de como agir e se portar no novo ambiente. Sua conduta será 

ornada de forma que o conduza a um bom comportamento, para assim o moldar sociável. 

A reabilitação do homem aprisionado pode acontecer com a ajuda da escola 

durante a reconstrução da cidadania. Para isto, faz-se notar que a escola deverá ter um 

direcionamento bem estruturado quanto ao papel que desempenhará e quais os papéis dos 

educadores neste ambiente. A autora Mello (1987, p. 78) orienta que “[...] é ensinando a ler, 

escrever, calcular, falar e transmitindo conhecimentos básicos do mundo físico e social, que a 

educação escolar poderá ser útil às camadas populares”. 

O que se percebe no Brasil é um crescente aumento no número de indivíduos 

reclusos, contudo não há condições adequadas de vagas nas unidades penitenciárias que 
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suportem adequadamente estes novos presos. A realidade carcerária do nosso país apresenta 

um sucateamento do sistema prisional e não atende aos requisitos de exigências legais e 

institucionais durante a tutela do apenado para a sua ressocialização. 

Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) de junho de 

2010, o Brasil encarcera uma grande parcela da sua população, como podemos verificar na 

Tabela 1. Temos um total de 494.237 de presos, de ambos os gêneros. Afirmamos que a maior 

parcela corresponde ao universo masculino, com 92,6% (n= 457.641), enquanto o gênero 

feminino tem 7,4% (n= 36.596). O estado de São Paulo desponta uma característica 

diferenciada dentre os demais, apresentando a maior taxa de reclusos masculinos, com um 

total de 157.622, representando 31,9% da população desprovida de liberdade. A menor 

incidência de reclusos masculinos encontra-se em Roraima, com 1.509 (0,3%). Em se 

tratando de reclusos do gênero feminino, aferimos uma maior incidência também no estado de 

São Paulo, contabilizando 15.438 ou 3,12%, e o menor índice localiza-se em Amapá com 32 

detentas (0,006%). 

 

Tabela 1. Número total de presos no Brasil 

Estados Homens Mulheres Total 

Acre 3.301 192 3.493 

Alagoas 2.049 107 2.156 

Amapá 1.629 32 1.661 

Amazonas 4.662 434 5.096 

Bahia 15.811 1.096 16.907 

Ceará 14.121 675 14.796 

Distrito Federal 8.187 475 8.662 

Espírito Santo 10.656 1.214 11.870 

Goiás 10.555 605 11.160 

Maranhão 5.539 259 5.798 

Mato Grosso 9.961 1.264 11.225 

Mato Grosso do Sul 9.972 1.076 11.048 

Minas Gerais 45.961 3.176 49.137 

Pará 10.063 644 10.707 

Paraíba 8.063 412 8.475 

Paraná 32.064 2.516 34.580 

Pernambuco 21.688 1.398 23.086 

Piauí 2.498 93 2.591 

Rio de Janeiro 23.123 1.276 24.399 

Rio Grande do Norte 5.598 445 6.043 

Rio Grande do Sul 28.116 1.767 29.883 
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Rondônia 6.547 512 7.059 

Roraima 1.509 142 1.651 

Santa Catarina 13.388 1.093 14.481 

São Paulo 157.622 15.438 173.060 

Sergipe 2.942 141 3.083 

Tocantins 2.016 114 2.130 

TOTAL 457.641 36.596 494.237 

Fonte: DEPEN 06/2010    

 

Estabelecendo uma relação com os dados da pesquisa de Julião (2003) quanto ao 

total de presos nesses períodos verificados (durante um intervalo de 10 anos), podemos 

constatar uma alta taxa de crescimento da população carcerária, conforme aferimos na 

sequência. 

No Gráfico 1
6
: 

Gráfico 1. Número total de presos por região em 2001

7,51%

60,21%

12,55%

5,93% 13,80%

Região Norte - 13.186

Região Nordeste - 30.676

Região Sul - 27.898

Região Sudeste - 133.863

Região Centro-oeste - 16.707

 

E no Gráfico 2
7
: 

Gráfico 2. Número total de presos por região em 2010

8,51%

52,30%
15,97%

6,44% 16,78%

Região Norte - 31.797

Região Nordeste - 82.935

Região Sul - 78.944

Região Sudeste - 258.466

Região Centro-oeste - 42.095

 

                                                           
6 Fonte: Dissertação de Elionaldo Fernandes Julião 2003 – PUC-RJ (Dados de abril de 2001). 
7 Fonte: Ministério da Justiça – DEPEN – junho de 2010. 
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Como podemos perceber, a região Sudeste (no ano de 2001: 133.863; no ano de 

2010: 258.466) e a região Nordeste (no ano de 2001: 30.676; no ano de 2010: 82.935) 

permaneceram apresentando o maior índice de presos neste período considerado, 

respectivamente o primeiro e segundo lugar. Já a região Norte manteve-se com o menor 

indicador com relação a estes dados. É válido observar que, excetuando a região Sudeste, 

todas as demais regiões da federação obtiveram um acréscimo maior que 100% no aumento 

de presos do país. 

De acordo com os dados do Ministério da Justiça, DEPEN junho/2010, conforme 

a Tabela 2, a seguir, os encarcerados no país estão distribuídos em 1.795 estabelecimentos 

penais. Destes, 1.637 (91,2%) são para o gênero masculino e 158 (8,8%) para o feminino. 

Mediante os dados apresentados, alguns estados não apresentaram determinados 

estabelecimentos penais. Dentre eles, Acre e Tocantins não identificaram as quantidades de 

unidades prisionais femininas. Ressaltamos que o estado do Rio Grande do Norte não 

diagnosticou nenhuma das unidades (masculinas e femininas).  

 

Tabela 2. Total de estabelecimentos penais no Brasil 

Estados Homens Mulheres Total 

Acre 13 - 13 

Alagoas 6 1 7 

Amapá 7 1 8 

Amazonas 16 2 18 

Bahia 19 1 20 

Ceará 148 1 149 

Distrito Federal 6 1 7 

Espírito Santo 66 3 69 

Goiás 75 2 77 

Maranhão 15 2 17 

Mato Grosso 62 1 63 

Mato Grosso do Sul 39 11 50 

Minas Gerais 108 2 110 

Pará 29 1 30 

Paraíba 76 3 79 

Paraná 499 90 589 

Pernambuco 79 4 83 

Piauí 12 2 14 

Rio de Janeiro 36 8 44 

Rio Grande do Norte - - - 

Rio Grande do Sul 89 3 92 
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Rondônia 38 4 42 

Roraima 4 1 5 

Santa Catarina 41 1 42 

São Paulo 123 11 134 

Sergipe 7 2 9 

Tocantins 24 - 24 

TOTAL 1.637 158 1.795 

Fonte: DEPEN 06/2010    

 

Ante o exposto, enfatizamos um apanhado geral da realidade do sistema prisional 

brasileiro. Com isso, podemos evidenciar que as singularidades existem em diferentes estados 

da nossa federação, justamente por não existir uma política pública nacional concernente à 

área prisional. 

Assim, a “desfederalização” do sistema prisional oferece uma autonomia para os 

governos estaduais implementarem políticas públicas a seu cargo, evidenciando uma 

dicotomia no tipo de tratamento que é direcionado aos reclusos. Ratifica-se com isso uma 

crescente diversidade cultural, social e econômica explicitamente elaborada para a 

estruturação do trabalho penitenciário, ficando a cargo do diretor de cada unidade prisional o 

oferecimento de atividades laborativas, educacionais e culturais aos apenados. 

 

De acordo com a pesquisa do Dr. Elionaldo Fernandes Julião (2003), o estado do 

Rio de Janeiro apresenta uma realidade diferenciada com relação a este contexto, pois vem 

desenvolvendo de forma regular e ininterrupta desde 1967 projetos na área educacional. O 

início deste trabalho aconteceu quando a Secretaria de Estado e Justiça consolidou um 

convênio com a Secretaria de Educação para instalar escolas de ensino primário supletivo, 

direcionando professores, orientadores pedagógicos, material didático e equipamentos para as 

seguintes penitenciárias da cidade: Milton Dias Moreira, Lemos de Brito, Esmeraldino 

Bandeira e Talavera Bruce.  

 

Reconhecidamente como atividade educacional ininterrupta só existe a 

experiência do Rio de Janeiro que, há mais de trinta anos, vem 

implementando ações educativas regularmente nas suas Unidades 

Penitenciárias. Os outros estados possuem ações isoladas e não 

institucionalizadas. São geralmente projetos de curta duração e com 

atendimento reduzido. (JULIÃO 2003, p. 38) 
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Segundo Julião (2003), com informações obtidas na Secretaria de Estado de 

Justiça, o Rio de Janeiro é um dos estados que mais investem na educação como programa de 

ressocialização. 

Observando este fato, Julião (2003) desenvolveu sua pesquisa tomando como 

referência a primeira escola regular do sistema penitenciário, na atual Escola Estadual de 

Ensino Supletivo Mário Quintana, situada no primeiro presídio do estado do Rio de Janeiro. 

Atualmente com uma nova nomenclatura, Penitenciária Lemos de Brito. Ele buscou descobrir 

o papel que a educação escolar desempenha no sistema penitenciário, através da 

ressocialização, analisando e compreendendo as relações entre educação escolar e cidadania 

dentro de um sistema penal. 

O oferecimento do Ensino Fundamental aos internos penitenciários está previsto 

na Lei de Execução Penal nº 7.210 de 1984 (LEP), porém esta prerrogativa não é atendida em 

todos os estados da federação. Alguns até adotam a remição da pena em um dia a cada dezoito 

horas de estudo, propiciando assim a não ociosidade dos detentos nos presídios, oferecendo 

aos presos uma oportunidade educativa, para que assim os distanciem da reincidência ao 

crime. Aliadas a isto, certamente, outras práticas laborais e culturais os beneficiarão a um 

futuro melhor.  

Conforme a realidade aqui apresentada, podemos afirmar que somente o ato de 

encarcerar não recupera um número significativo de reclusos. Com isso, ocorre a 

maximização no número das pessoas presas, aumentando o ônus da sociedade como um todo 

para esta população específica. 

Além de encarcerar, o Estado, na condição de detentor de deveres, necessita 

assumir a política penitenciária com o objetivo de desenvolver programas educativos e 

laborativos que os direcionem de uma reintegração social. De acordo com Julião (2003, p. 

64): 

 

[...] No que concerne à reinserção social, a educação, por exemplo, 

preponderantemente assume o papel de destaque, pois, além dos benefícios 

da instrução escolar e elevação da escolaridade, a pessoa presa participa de 

um processo de modificação capaz de melhorar sua visão de mundo, 

contribuindo para a formação de senso crítico, melhorando o seu 

comportamento na vida profissional. 
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O tratamento diferenciado dado ao tema da educação não é interpretado de uma 

maneira uniforme pelos líderes de todos os estados da federação. Enquanto uns direcionam e 

implementam ações políticas voltadas para a educação de jovens e adultos privados de 

liberdade, outros nem sequer discutem sobre o tema. 

Conforme diagnosticado por Julião (2003), o estado do Rio de Janeiro segue a 

experiência do estado do Rio Grande do Sul. Com a iniciativa do Ministério Público e do 

Conselho Penitenciário do primeiro estado referido, várias discussões com a Secretaria do 

Estado de Justiça, com a Vara de Execuções Penais e demais órgãos responsáveis pela 

execução e administração da política de execução penal que constituíram um acordo no ano 

de 2000. Tal acordo permite a remição da pena através da educação, instituído pela Portaria 

772 de 17/5/2000, que orienta, classifica e desclassifica as atividades laborativas, 

educacionais, artesanais e artístico-culturais executadas pelos reclusos custodiados no 

Departamento do Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro. 

Observa-se atualmente que poucos estados instituíram a prática educativa na 

prisão. Veem-se ações isoladas, projetos de curta duração implementados por ONGs, com um 

baixo atendimento, devido à quantidade do público que eles podem atender. 

Outro fator bastante recorrente neste tipo de trabalho é a não capacitação 

profissional do docente que está ministrando as aulas. Existem experiências da utilização de 

presos como monitores das aulas. Monitores estes que assumem para si a responsabilidade de 

conduzir e direcionar o aprendizado. No entanto, para atuação desta prática educativa, faz-se 

necessário um conhecimento e formação específica, para que assim os professores 

capacitados possam elaborar uma proposta metodológica para direcionar seu trabalho. Uma 

postura que deverá ser embasada na Resolução Nº 2, de 19 de maio de 2010, que trata das 

Diretrizes Nacionais para a oferta da Educação para Jovens e Adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais. 

Faz-se necessário que os ambientes educativos sejam propícios ao aprendizado 

qualificado e que não permaneça a utilização de espaços improvisados e precários, para que 

ações incipientes não distorçam e alienem cada vez mais estes indivíduos. Afinal, a escola, 

independente do local em que esteja estabelecida, deve ser um espaço de resgate da cidadania, 

de desenvolvimento e dos bons costumes. Consoante com Julião (2003, p. 93) tecendo 

afirmações sobre o trabalho, vemos que: 



50 

 

 

Negando o ócio, o trabalho no sistema penitenciário se caracteriza como a 

adição do castigo à produção de bens e serviços. Já que trabalho pressupõe 

produção, nada mais favorável para os agentes operadores da justiça do que 

utilizar o trabalho como instrumento de reinserção social, visto que estarão 

diretamente dando a oportunidade a indivíduos improdutivos (delinqüentes) 

de se tornarem produtivos. [...] A maioria das atividades desenvolvidas no 

sistema penitenciário tem a simples finalidade de tirar os internos do ócio, 

mesmo que nada venham a lhe acrescentar. 

 

Um aspecto importante que deve ser verificado é que a educação como prática 

educativa, socializadora e profissionalizante executada dentro de algumas unidades prisionais 

corresponde a coibir a ociosidade e disponibilizar a ação de alguma atividade 

profissionalizante, para a qual tenha a exigência de uma escolarização mínima. 

Diante disto, podemos perceber que ao combater a ociosidade, de acordo com 

alguns estudos, estamos minimizando a reincidência destes apenados, pois ao longo das 

atividades espera-se uma mudança de atitude nos mesmos. Aliado a isto, estamos oferecendo 

novas perspectivas que outrora não eram almejadas, diante de uma futura liberdade por eles 

alcançada. Reafirmamos que esta prática não se constitui como um privilégio, e sim como a 

garantia de um direito deles em serem assistidos. Podemos concluir com a afirmativa de que 

se trata da efetivação dos interesses da própria sociedade. 

Estamos em concordância com Elionaldo Fernandes Julião (2003, p. 66) no 

sentido de que esta funcionalidade deverá ocorrer por intermédio da institucionalização 

nacional de políticas de educação para o sistema penitenciário, categorizando-se como 

programas de reinserção social. E para mudar esta atual “cultura da prisão” faz-se necessário 

realizar determinadas ações, de acordo com o referido autor. 

 

(i) Garantir a criação de um espaço educacional em todas as Unidades 

Prisionais (UPs), sendo elas masculinas ou femininas. [...]; (ii) que se 

garanta o atendimento aos internos em regimes disciplinares diferenciados, 

aos portadores de necessidades especiais, aos imputáveis, bem como aos 

egressos em geral; (iii) [...] uma política de tratamento propriamente dito 

para o sistema penitenciário [...]; (iv) que se garanta o reconhecimento e a 

inclusão desse público em todos os programas educacionais, sociais e de 

saúde do estado, viabilizando, quando possível, a participação de seus 

familiares; (v) garantir a educação continuada dos servidores, técnicos 

administrativos e professores que atuam com esta clientela; (vi) garantir o 

reconhecimento de todos os profissionais da área de educação que atuam no 

sistema penitenciário, independentemente da sua origem institucional [...]; 

(vii) garantir espaço mínimo adequado e de segurança para atendimento a 

esse público [...]; (viii) [...] a elaboração de um plano estratégico estadual de 
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educação, que oriente e defina as diretrizes políticas e administrativas que 

nortearão as ações de educação para este público – jovens e adultos em 

situação de privação de liberdade. 

 

Podemos aferir que o atual estágio que estamos vivenciando é um momento de 

implantação de políticas educacionais aos privados de liberdade, de instituições de normas, 

processos e procedimentos que devem ser atribuídos para que esta realidade educacional 

atinja e garanta seu direito constitucional. 

De acordo com uma pesquisa realizada por Arlindo Silva Lourenço
8
 (entre 2003 e 

2004) em duas penitenciárias, uma na cidade de São Paulo e outra no interior do mesmo 

estado, foi verificado que a dicotomia na administração da unidade propicia ou veta um maior 

rendimento aos alunos presos, pois a maneira que o professor ministrava as aulas propiciou 

atitudes diversificadas no público assistido. Tudo isto evidenciado pela maneira que os 

agentes penitenciários conduziam os detentos para as salas, pois em uma existia socialização 

nas ações dos detentos, enquanto na outra o regimento era mais rígido. Para Lourenço Silva 

(2007, p. 73): 

 

Presenciamos atitudes de cordialidade, de respeito e de ternura muito mais 

na penitenciária onde as relações internas estabelecidas no interior do recinto 

escolar estavam mais flexibilizadas. [...] Olham distante através das grades 

das janelas, como se pudessem alcançar as muralhas que os cercam e 

respirar, libertos, o ar sem vícios da liberdade. 

 

O trabalho do professor que atua nas escolas intramuros tem como principal 

objetivo propiciar aos seus alunos uma formação cidadã que possa desencadear o 

desenvolvimento da sua autonomia, promovendo a socialização. Estas atribuições lhe são 

esperadas socialmente, objetivando um processo formativo qualificado, para que assim o 

educando possa emergir social e culturalmente. 

Entretanto, para que isto aconteça, faz-se necessário que o docente seja 

capacitado, através do seu processo formativo enquanto educador. Porém, observamos que 

existem várias lacunas durante este percurso formativo, pois a educação perpassa por um 

                                                           
8 Psicólogo, mestre em Educação: História, Política, Sociedade pela PUC (SP), doutorando em Psicologia Social no 

Departamento da Psicologia Social e do Trabalho – PST – da USP (SP). 
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caos. Sendo assim, como possibilitar uma mudança social na vida dos educandos se o próprio 

professor não possui uma formação satisfatória para atuar no seu campo de trabalho? 

Julião (2003, p. 98) verificou em sua pesquisa, no estado do Rio de Janeiro, a 

metodologia utilizada pelos professores que atuam em escolas nas unidades prisionais. Foi 

constatado que: 

 

Com aulas totalmente presenciais, tendo como campo de atuação somente o 

espaço da sala de aula para desenvolver o seu trabalho, diante das 

dificuldades encontradas, como falta de espaço físico, recursos materiais e 

financeiros, além dos limites impostos pela segurança das Unidades, cada 

professor procura adequar o conteúdo programático da sua disciplina à 

realidade do sistema penitenciário. 

 

Ainda sobre a qualidade do trabalho docente, Julião (2003, p. 101) nos informa 

que estes fatos devem mudar: 

 

[...] A maior parte das ações educacionais são desenvolvidas de forma 

precária, sem recursos materiais e em espaços improvisados, muitas vezes 

sem qualquer planejamento prévio; os profissionais não são capacitados para 

o trabalho, visto a sua especificidade; como “programa de ressocialização”, a 

educação não tem o mesmo prestígio que o trabalho dentro do sistema 

penitenciário; não existe um discurso único que caracterize o papel da 

educação como proposta política para o sistema penitenciário. 

 

Marieta Gouvêa de Oliveira Penna
9
 realizou uma pesquisa para identificar o 

exercício docente entre os monitores no processo formativo em uma UP no estado de São 

Paulo. Observa-se que a Fundação Professor Manuel Pedro Pimentel, Fundação de Amparo 

ao Trabalhador Preso (FUNAP), é responsável pelo Ensino Fundamental nos 

estabelecimentos do estado através da Resolução SJ-43, de 28 de outubro de 1987. Dentre os 

67 estabelecimentos prisionais do estado, 19 atuam com monitores nas atividades educativas, 

acompanhados por um coordenador pedagógico. A exigência atendida para que eles possam 

ministrar aulas para o nível I é que possuam o Ensino Fundamental completo, e no nível II o 

Ensino Médio completo.  

Os monitores relatam que acontece uma mudança na sua conduta, pois eles 

passam a exercer um novo papel na forma de se comportar diante de situações problemas, 

                                                           
9 Mestre e doutora em Educação e Ciências Sociais, pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

História, Política, Sociedade da PUC (SP). 
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pois desde então eles são encarados como um modelo a ser seguido por seus alunos, ora 

companheiros de cela. E isto os dignifica. Penna (2003, p. 89) afirma que: 

 
Passar pela escola amplia suas possibilidades de interação social, 

especialmente com funcionários da prisão. Os monitores percebem que 

quem passou pela escola tem condições de conversar melhor com os 

funcionários, lidando com as situações de conflito de forma que não seja 

partindo para o confronto direto, em situações em que estão em franca 

desvantagem, buscando preservar sua integridade, sem no entanto se 

submeterem. Aprender a lidar com o poder institucional de outra forma, no 

ambiente prisional, significa de fato muita coisa. 

 

Com isso, evidenciamos o valor da educação na busca de ressocializar e 

estabelecer mudanças de vida e comportamento das pessoas. Porém, salientamos que não a 

julgamos como única e singular prática salvacionista para mudar ou alterar a sociedade, pois 

existe toda uma conjuntura de aspectos sociais que estão interligados e que necessitam de 

apoio mútuo. 

 

2.2 Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas prisões 

 

Atualmente, perdura-se uma crise no sistema carcerário, cujos reclusos, 

desprovidos de liberdade, não desenvolvem prática ressocializantes de forma satisfatória. O 

que fazer com essas pessoas? Somente amontoá-las é uma solução? Que perspectivas elas 

terão ao sair deste sistema? Continuar com uma vida pregressa ou emergir diante de 

oportunidades de trabalho que poderão lhes ser ofertadas? Podemos inferir estes 

questionamentos. 

Relacionado a isto, evidencia-se a análise que Foucault elaborou no livro “Vigiar 

e punir” (2009) sobre a prisão, a partir da formação histórica das sociedades do século XVII 

ao XIX, repensando institucionalmente as funções do Estado para com os carcerários. 

Verifica-se a humanização do sistema penal como uma etapa de um longo processo, 

questionando toda a variação da punição do corpo humano como alvo de mutilação e súplicas 

para adestrá-lo e aprimorá-lo em uma eficácia positiva. 

Mesmo tratando-se da educação escolar carcerária, o Estado deve cumprir essa 

obrigatoriedade que foi regulamentada pela Constituição Brasileira de 1988 no inciso VII do 

art. 4º, que assegura a “oferta de educação escolar para jovens e adultos, com características e 
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modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades”. Consoante com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9394-96), de 20 de janeiro de 1996, no 

art. 2º: “a educação é dever da família e do Estado, para que propicie o desenvolvimento do 

educando e seu preparo para a cidadania”.  

Em termos históricos, esse cenário tem sido confrontado a partir de práticas pouco 

sistematizadas, que em geral dependem da iniciativa e do interesse de cada direção dos 

estabelecimentos prisionais. Não existe uma aproximação entre as pastas da educação e da 

administração penitenciária que viabilize uma oferta coordenada e com bases conceituais mais 

precisas. 

Podemos destacar que a miséria e a desigualdade social são causas relevantes dos 

índices de violência em uma sociedade consumista como a nossa, onde o homem é valorizado 

pelo que apresenta e não pelo que é. Os problemas sociais como a pobreza, as drogas, a 

desestruturação familiar, a exclusão escolar, entre outros, soam como fatores desencadeadores 

da criminalidade. E, para tentar favorecer novos padrões de condutas aos indisciplinados, 

constrói-se um espaço de reclusão que tem como ponto fundamental uma visão messiânica 

das atividades educativas e laborais. Esse processo de requalificação do sujeito pela 

pedagogia carcerária tem como objeto um novo sujeito de direito.  

Segundo informações do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), a 

aplicação de penas alternativas no Brasil é de apenas 10% dos casos, enquanto na Europa, por 

exemplo, atinge 70%. Questiona-se que cerca de 30% da população prisional brasileira 

poderia utilizar-se deste direito. Um terço desta população não cometeu crimes violentos; a 

maioria foi presa por furto, roubo e venda de drogas. Os homicídios configuram a minoria dos 

casos, representando 8,9%. Contraditoriamente, os dados estatísticos mostram que a 

reincidência carcerária no país está em torno de 50 a 80%
10

. O que fazer para mudar esta 

realidade? Por que as autoridades se abstêm diante destes dados? É público e perceptível que 

esse sistema privativo de liberdade não está conseguindo resultados satisfatórios, justamente 

pelo caráter ineficiente e inoperante com o qual é conduzido. 

Consoante com Julião
11

, evidencia-se a ausência de políticas públicas 

direcionadas aos presos que pagam suas dívidas com a justiça e retornam às ruas dispostos a 

                                                           
10 Dados coletados do boletim 6 da Educação de Jovens e Adultos e Educação Prisional de maio de 2007. Do artigo 

“Educação para Jovens e Adultos privados de liberdade: desafios para a política de reinserção social”. Com autoria de 

Elionaldo Fernandes Julião.  
11 Idem. 
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retomar a vida de uma forma honrosa para com o próximo. Existem poucas propostas do 

Estado para a ressocialização dos presos, e quando acontece há uma grande parcela de 

vontade própria por parte deles. De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP, Lei nº 

7.210, de 11 de julho de 1984), exige-se que eles exerçam algum tipo de trabalho e tenham 

acesso garantido ao Ensino Fundamental. Estas ações são refletidas distintamente pelos 

diversos estados. O oferecimento da educação aos reclusos não constitui um privilégio, como 

algumas pessoas pensam, e sim uma proposta que está outorgada pelo direito ao acesso de 

todos à educação, tirando-os da ociosidade. Historicamente, o ócio era privilégio dos homens 

livres, e o trabalho físico direcionado aos escravos. Na nossa realidade contemporânea, vemos 

que ele ainda é produtivo e saudável para uma pequena camada da sociedade, enquanto para 

outra é improdutivo e pernicioso, devendo ser combatido com atividades laborais, 

principalmente dentro desta temática. Percebe-se que o trabalho não é executado com 

finalidades profissionalizantes. 

Este recolhimento temporário, para Julião
12

, deve preparar os indivíduos ao 

convívio social, e esta reclusão não significa a perda de todos os direitos. A partir desta 

proposta, iniciou-se no país uma reavaliação do papel desempenhado pela educação como 

prática de reinserção social, equiparando-a com o trabalho, instituindo-a como um fator 

característico para a remição da pena. 

Fazem-se extremamente necessários investimentos em políticas de execuções 

penais que favoreçam a reinserção social dos egressos deste sistema à sociedade. Por que 

permitir que o direito à educação de homens e mulheres continue a ser negado como mais 

uma punição? Em pesquisas recentes sobre o sistema prisional, Teixeira
13

 nos indica que essa 

população carcerária é composta por jovens, pobres, homens, com baixo nível de 

escolaridade; 95% são pobres e 96% são do sexo masculino. 

Em 2001, de acordo com Teixeira
14

, o Plano Nacional de Educação (PNE) 

apresentou a importância da implantação da EJA em todas as unidades prisionais e 

estabelecimentos que atendem adolescentes e jovens infratores, programas educacionais nos 

Ensinos Fundamental e Médio, além de cursos com formação profissional. O grande 

problema é que os estados organizam essas atividades conforme seu entendimento e suas 

                                                           
12 Ibidem. 
13 Dados coletados do boletim 6 da Educação de Jovens e Adultos e Educação Prisional de Maio de 2007. Do artigo 

“O papel da educação como programa de reinserção para Jovens e Adultos privados de liberdade: perspectivas e 

avanços”. Com autoria de Carlos José Pinheiro Teixeira. 
14 Idem 13. 
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possibilidades, logo explica-se o percentual mínimo de presos participando de atividades 

educacionais. 

 

O direito à educação deve ser exercido sob algumas condições: não pode ser 

considerado como sinônimo de formação profissional, tão pouco usado 

como ferramenta de reabilitação social. É ferramenta democrática de 

progresso, não mercadoria. A educação deve ser aberta, multidisciplinar e 

contribuir para o desenvolvimento da comunidade (MAEYER, 2006, p. 22). 

 

Concordamos com Julião
15

 ao afirmar que hoje o sistema penal é visto 

socialmente como uma estrutura precária que aprisiona suas mazelas sociais geradas pela luta 

de classes. Cada vez mais, faz-se necessário a ampliação da discussão desta temática por 

universidades, com pesquisas que nos deem subsídios às possíveis soluções para o caso. A 

objetivação da criação de escolas associadas ao Ensino Fundamental, relacionadas à EJA aos 

privados de liberdade, não nos conduzirá à resolução do problema, mas sim através de uma 

concepção educacional que privilegie o desenvolvimento de potencialidades e competências, 

favorecendo a mobilidade social dos internos, que resplandecerá nas novas relações sociais. 

Existe um constrangimento e um distanciamento da sociedade ao falar sobre esta temática, ao 

preterir a defesa dos direitos de quem feriu os direitos humanos para com o próximo. Também 

existem falhas na legislação vigente que privilegiam o trabalho ao estudo, fazendo com que os 

reclusos escolham entre ambos, pois a cada três dias trabalhados diminui-se um dia na sua 

pena; relacionando com o estudo, cada dezoito horas correspondem aproximadamente a seis 

dias de frequência escolar. Diante do suposto, fica evidente a preferência pelo trabalho ao 

estudo. Salientando que com o primeiro eles ainda recebem um salário advindo do seu labor. 

Tanto para os que possuem liberdade quanto para os que são desprovidos dela, as 

escolas para jovens e adultos precisam ser diferenciadas pelo respeito à diversidade das 

histórias de vida singulares, das expectativas que passam a direcionar um novo caminho 

possível de reconciliação com uma nova perspectiva de vida. Professores e alunos podem 

alçar novos voos na busca de uma escola diferenciada que seja espaço de liberdade de 

aprender e apreender outros conceitos, de conhecer determinadas possibilidades, professadas 

anteriormente como inatingíveis. 

                                                           
15 Dados coletados do boletim 6 da Educação de Jovens e Adultos e Educação Prisional de Maio de 2007. Do artigo 

“Os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos privados de liberdade: questões sobre a diversidade”, da autoria de 

Elionaldo Fernandes Julião. 
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Diante do exposto, observa-se que esta realidade da modalidade da EJA, 

especificamente direcionada aos reclusos, necessita de uma ação revitalizadora que contribua 

para o fornecimento e manutenção de educação com qualidade. É válido lembrar que é 

extremamente necessário que haja um local adequado para os professores ministrarem as 

aulas, para que elas não aconteçam apenas no plano pedagógico ou em locais improvisadas.  

Destacamos que esta educação transformadora de nada transformará se atuar 

sozinha, visto que toda conjuntura social está interligada e que esta prática educacional não 

acontece de forma mecânica, automática e estanque. 

Faz-se necessário que as ações aconteçam de forma satisfatória, que os presos não 

fiquem somente amontoados e que haja uma ampla implantação educacional da EJA nas 

unidades penitenciárias do Brasil, dando-lhes novas perspectivas, capacitando-os e 

proporcionando-lhes novas oportunidades quando reinseridos na sociedade. 

No entanto, não devemos esperar somente da educação essa ação messiânica, 

salvacionista. A ressocialização depende de um tratamento penal direcionado para que isto 

aconteça, promovendo uma educação que restaure a autoestima, que tenha como objetivo a 

realização pessoal com exercício da cidadania e a preparação para um trabalho 

profissionalizante que contribua ativamente na reintegração dos referidos indivíduos à 

sociedade. 

Todavia, pensamos de acordo com Julião
16

, pois a capacitação profissional não 

garantirá a inserção destes egressos ao mercado de trabalho, diante do grande número de 

profissionais qualificados desempregados. Simplificações e falsas verdades não nos 

conduzirão a uma solução adequada; trata-se de problemas complexos que exigem a criação 

efetiva de grupos de estudos interdisciplinares para apontar possíveis caminhos a serem 

percorridos. 

Por isso, é de suma importância haver um maior engajamento por parte dos 

elaboradores das políticas públicas, no sentido de satisfazer e requalificar a educação 

prisional, para que os discursos de emancipação e inclusão se tornem realidade. 

 

                                                           
16 Dados coletados do boletim 6 da Educação de Jovens e Adultos e Educação Prisional de Maio de 2007. Do artigo 

“Educação profissional para jovens e adultos privados de liberdade”, da autoria de Elionaldo Fernandes Julião. 
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2.3 Projeto Educando para a Liberdade 

 

O Projeto Educando para a Liberdade se constitui como uma referência para a 

construção de ações integradas no âmbito da EJA conjuntamente com a administração 

penitenciária. 

O histórico da ação social deste projeto remonta ao ano de 2005, logo após a 

criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) na 

busca de discutir estratégias para o fortalecimento da oferta educacional para jovens e adultos 

presos (modalidade direcionada a este público), juntamente com a definição de parâmetros 

que orientem tal oferta com mais qualidade. Há de se salientar as necessidades específicas em 

questão para que se contribua com a reintegração do recluso à sociedade, gerando uma 

realização pessoal, através do exercício da cidadania, e uma preparação para o trabalho, 

associada à profissionalização e geração de renda. 

Neste sentido, observa-se que a construção de uma política pública com este viés 

necessitava de um significativo apoio político para a canalização de investimentos. O 

financiamento emergiu da cooperação internacional, pelo governo do Japão, a outros 

programas de alfabetização existentes no país para o cumprimento das metas estabelecidas no 

Marco de Dacar de Educação para Todos (2000) e para a Década das Nações Unidas para a 

Alfabetização. Estabeleceu-se que esse apoio seria estendido à EJA nas prisões dos estados do 

Ceará, Goiás, Paraíba e Rio Grande do Sul devido ao compromisso formalmente estabelecido 

para com a execução dos objetivos da década das Nações Unidas. Desde então, efetivou-se 

um conjunto de intervenções com finalidades, objetivos, prazos e métodos específicos para 

dar continuidade ao Educando para a Liberdade. 

As atividades do Projeto iniciaram em julho de 2005, no que se refere à realização 

de visitas diagnósticas aos cárceres dos estados do grupo piloto (Ceará, Goiás, Paraíba, Rio de 

Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo), para identificar os problemas, possibilitando assim 

as dimensões metodológicas a serem adotadas. A princípio, foram delineadas três ações a 

serem executadas. A primeira ação a ser coordenada diz respeito à mobilização e à articulação 

entre as pastas da educação e da administração penitenciária. Para isso, fez-se pertinente a 

atuação do governo federal juntamente com a UNESCO para fortalecer este canal de 

interlocução. A segunda é referente à identidade e à prática dos profissionais no atendimento 

educacional dos estabelecimentos penais. Observa-se que os professores que trabalham com 
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este público necessitam de uma formação diferenciada, para que saibam lidar com 

características próprias do ambiente. A terceira ação, por fim, relaciona-se com os aspectos 

pedagógicos, a respeito de qual direcionamento deveria ser executado, pautados no campo da 

EJA e da educação popular. 

O desenvolvimento das atividades sobre o Projeto Educando para a Liberdade 

ocasionou o reconhecimento dos(as) reclusos(as) como pertencentes ao público que compõe a 

modalidade EJA de ensino, ocasionando discussões acerca deste tema durante o VII Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos (Eneja) em 2005. 

Em outubro de 2005, realizou-se em Brasília a primeira oficina de trabalho, com o 

apoio dos estados envolvidos nesta prática. Rio de Janeiro e São Paulo foram convidados 

devido à grande representatividade das suas populações prisionais. Estes participantes 

trabalharam como mediadores de propostas para implantação de políticas públicas de 

orientação nacional para educação nas prisões, que culminou com o I Seminário de 

Articulação Nacional e Construção de Diretrizes para a Educação no Sistema Penitenciário, 

no final do mesmo ano, no Rio de Janeiro. 

O Ministério da Justiça e o Ministério da Educação investiram cerca de 1,2 milhão 

de reais em seis estados (Ceará, Goiás, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e 

Tocantins), que desenvolveram projetos contemplando a coordenação da oferta educacional 

no sistema prisional, a formação dos profissionais envolvidos na relação de ensino-

aprendizagem e a elaboração/impressão de material didático. Estes projetos foram elaborados 

pelos gestores locais ao retornarem da oficina de Brasília. Salienta-se que o estado de 

Tocantins não participou da oficina, porém aproximou-se das discussões e apresentou um 

projeto válido pelos órgãos financiadores. Já o estado de São Paulo, ao contrário, não 

demonstrou interesse na viabilização do projeto. 

O Projeto Educando para a Liberdade propiciou um novo momento no âmbito da 

educação carcerária. A princípio com o diagnóstico das fragilidades da educação básica nas 

prisões, a elaboração de orientações metodológicas e curriculares e sobre o financiamento 

para este setor. 

Esta dinamicidade de ações permaneceu no ano de 2006 com a realização de 

outros seminários nos estados do Ceará, Goiás, Paraíba e Rio Grande do Sul, com 

participação de equipes do Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
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Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins. Estes eventos davam 

vez e voz a um público diversificado de educadores, agentes penitenciários, pesquisadores, 

especialistas, gestores e integrantes da população prisional. Este último público representado 

pelos atores do Projeto Teatro do Oprimido nas Prisões. 

Mais uma conquista do Projeto Educando para a Liberdade foi propiciar no ano de 

2006 a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em algumas unidades 

penitenciárias. Ao prestar o exame e com a obtenção de boas notas, as pessoas podem 

concluir o Ensino Médio e até mesmo angariar o acesso a uma universidade através do 

Programa Universidade para Todos (ProUni). No ano de 2006, este exame foi realizado em 

141 unidades penitenciárias distribuídas em oito estados brasileiros. 

Podemos afirmar que dentre os desafios à garantia do direito educacional dos 

intramuros, faz-se necessário que o Estado ofereça padrões de qualidade iguais aos da 

educação dos que estão extramuros do cárcere. Este salto qualitativo deve ocorrer, a fim de 

que as atividades educativas sejam qualificadas em melhores espaços e com profissionais 

qualificados para este fim. Para tanto, Francisco Scarfó (2009, p. 130) destacou alguns pontos 

que merecem ser superados. 

 
Seguir promovendo a pesquisa e o desenvolvimento acadêmico; 

proporcionar às pessoas níveis de educação e capacitação profissional, 

promovendo a realização de “trajetórias educativas”; construir um currículo 

único básico ou plano de estudos adaptável ou ajustável; [...] o currículo, por 

sua vez, deverá contar com uma abordagem específica que leve em conta 

tanto o contexto de privação de liberdade, quanto um fortalecimento da 

educação em direitos humanos; rever a aplicação dos critérios de segurança 

“interna”, [...] que supere as situações tensas da convivência cotidiana; [...] 

implementar amplos programas educacionais nas prisões, [...] levando em 

consideração que falar de direito à educação é mais que garantir um processo 

de alfabetização e aquisição de noções de aritméticas; [...] fomentar o 

desenvolvimento de escolas públicas ou centros educacionais nas prisões e 

não somente de programas temporários; [...] Reconheça a educação em 

prisões como uma modalidade específica, para formar e capacitar docentes, 

realizar contribuições teóricas (didático-pedagógicas). [...] remuneração 

especial (bonificação) por trabalho em local fechado peculiar. 

 

Ao relacionar a educação aos direitos humanos, estamos atribuindo valores, 

conteúdos, atitudes, habilidades e competências nos reclusos, pois isto permitirá ocasionar nos 

alunos o reconhecimento de serem sujeitos detentores de direitos, reconhecendo que esta 
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vulnerabilidade social pode e deve ser reduzida a partir desta tomada de consciência. E isto é 

um fato para o êxito da reintegração social das pessoas privadas de liberdade. 

Anteriormente à visibilidade ocasionada a este tema pelo Projeto Educando para a 

Liberdade, o DEPEN apenas financiava um projeto
17

 com este objetivo educacional nas 

prisões. Tal projeto utilizava-se da metodologia das “tele-salas”, porém esta metodologia não 

agradava a todos, ocasionando assim vários problemas, dentre eles um elevado índice de 

desistência, gerando assim uma dificuldade em formar um grupo de estudantes. Também 

observava uma frequência na manutenção dos equipamentos. 

Com o apoio da SECAD/MEC, a educação prisional passou a vislumbrar novas 

melhorias, ocasionando o fortalecimento de programas regulares. Em um período de apenas 

dois anos, houve um considerável investimento do governo federal para a melhoria dos 

sistemas públicos da EJA nas prisões. 

Mediante esses acontecimentos, foi realizado em Brasília entre os dias 12 e 14 de 

julho de 2006 o Seminário Nacional pela Educação nas Prisões, organizado pelos Ministérios 

da Justiça e da Educação, juntamente com a representação da UNESCO, tendo como 

finalidade gerir discussões para a construção coletiva de propostas que orientassem os órgãos 

do poder público e a sociedade civil a atuar neste cenário. 

Na tentativa de equacionar este fato, o seminário objetivou criar condições e 

possibilidades para enfrentar os graves problemas que perpassam a inclusão social das 

pessoas reclusas de liberdade e egressos do sistema penitenciário. Foram formuladas 

propostas
18

 (40 itens) sobre gestão, articulação e mobilização, objetivando fornecer estímulos 

e subsídios para a atuação da União, dos estados e da sociedade civil, possibilitando a 

formulação, execução e monitoramento de políticas públicas para a educação nas prisões. 

Discutiu-se a formação e a valorização dos profissionais envolvidos na oferta, contribuindo 

para a qualidade da formação e das condições de trabalho dos gestores, educadores, agentes 

penitenciários e operadores da execução penal. E foram analisados os aspectos pedagógicos 

desta ação, a fim de garantir a qualidade da oferta da educação nas prisões, fundamentada nos 

conceitos legais da EJA, bem como os paradigmas da educação popular, elencada nos 

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

                                                           
17 SILVA, Fábio de Sá, 2009. 
18 BRASIL, 2006. 
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Percebe-se a importância destas propostas diante da veracidade da realidade que 

esta segmentada classe necessita que seja alterada. As modificações não ocorrem de forma 

instantânea e imediata, foram propostas de acordo com a quantidade e a especificidade dos 

desafios. Porém, à luz destes paradigmas, podemos avaliar que pouco a pouco será possível 

diagnosticar um caminho a ser percorrido. A priori, estes 40 itens mostram um apanhado geral 

do que está envolvido nesta problemática na busca de enumerar dificuldades e potencialidades 

da oferta educacional no sistema prisional brasileiro.  

Sendo assim, de acordo com Maeyer (2006), almeja-se a perspectiva de uma 

educação ao longo da vida que não pare na prisão, demonstrando que o tempo de 

encarceramento deveria ser um momento de avaliação e de aprendizado que possibilite a 

reinserção do preso. 

Esses momentos devem se constituir de uma segunda oportunidade para estas 

pessoas. Para educar, é preciso ter uma visão otimista do futuro, fazer com que os educandos 

sintam-se estimulados neste novo projeto de vida. Experenciar propostas positivas e registrar 

cada passo alcançado, sempre considerando que a alfabetização é um processo e, mesmo que 

ela não tenha efeito sobre a reincidência, o direito à educação no cárcere deve ser preservado. 

A realização destes encontros e seminários tem proporcionado a busca de novos 

paradigmas, mudanças estruturais na política da carceragem, na tentativa de facilitar a ideia de 

reintegração social, pensando na educação como uma estratégia ampla, a qual possibilite e 

facilite o acesso dos encarcerados a oportunidades de trabalho, esporte, renda, cultura e 

reaproximação com a família e a sociedade. Para Fabio de Sá e Silva (2009, p. 156), “o sonho 

da educação nas prisões, portanto, é o sonho de uma nova política penitenciária para o país”. 

Na tentativa de promover novas ações educativas neste âmbito, no ano de 2007, 

foi promovido um concurso literário para as pessoas presas, organizado por SECAD e 

UNESCO. Trazendo o título de “Escrevendo a Liberdade”, o referido concurso contou com 

quase 8 mil inscrições. Os vencedores obtiveram como prêmio R$ 500,00 e alguns livros para 

incentivar a leitura na penitenciária dos estados. Percebemos que estas medidas almejam 

contribuir para a restauração da sua autoestima, para que assim possa suceder sua reintegração 

à sociedade. 

No ano de 2007, o Ministério da Justiça, utilizando-se do seu Programa Nacional 

de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), determinou uma série de ações na tentativa 
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de prevenir e solucionar o controle e a repressão da criminalidade. O lançamento deste 

programa fortaleceu o Projeto Educando para a Liberdade, pois a ideia central era realizar a 

integração entre as ações de segurança pública com as ações de cidadania. 

O programa orienta o desenvolvimento de políticas para a melhoria do sistema 

prisional, através da integração entre a União, os estados e os municípios para que atendam às 

diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública. 

O Pronasci tem como meta financiar 41 mil novas vagas em presídios masculinos 

destinados aos jovens de 18 a 24 anos. Todos os presídios serão equipados com novas 

estruturas, diferenciadas das antigas. Dentre elas, unidades de saúde, educação, salas de aula, 

laboratórios de informática e biblioteca. Diante destas alterações, será possível separar as 

pessoas por idade e ficha criminal, evitando assim o contato entre aqueles que cometeram 

pequenos crimes, com outros que cometeram crimes de alta periculosidade. 

Essas expectativas são almejadas e esperadas para que se concretize e se 

estabeleça, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral dos reclusos, reduzindo 

com isso suas vulnerabilidades, para que assim eles possam ampliar suas formas de 

participação na sociedade como parte do tratamento penitenciário, exercendo a função de 

reinserir, ressocializar, reeducar e reabilitar, para que quando em liberdade consigam angariar 

seu espaço na sociedade. 

 

2.4 Avaliação do Projeto Educando para a Liberdade 

 
Foi realizado em julho de 2008 uma avaliação externa do Projeto Educando para a 

Liberdade por Andriola, W. B. e colaboradores, a qual identificou que este projeto possui 

características marcantes que o classificam como de levantamento dos dados (pesquisa 

expost-fact – survey) dos resultados alcançados. Sendo assim, estes dados gerados permitirão 

a tomada de decisões por parte dos gestores e dos elaboradores do Projeto Educando para a 

Liberdade com a finalidade de aprimorá-lo e adequá-lo de forma satisfatória ao público 

usuário. 

Os estados partícipes do estudo avaliativo do 2º ciclo foram Acre, Espírito Santo, 

Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará e Pernambuco. A natureza desta investigação avaliativa 
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procedeu-se com a utilização do método expost-fact, também conhecido como método 

estatístico (GILL, 1999). 

De acordo com os dados de 2005 e 2006, fornecidos pela SECAD/MEC 

concernente à execução do projeto nos seis estados pesquisados, podem-se observar as 

informações organizadas e descritas na Tabela 3, abaixo representada.  

 

Tabela 3. Unidades prisionais, professores, agentes prisionais e reclusos segundo o estado pertencente 

Estado 

Unidades 
Professores 

Agentes 
Reclusos 

  

Prisionais Prisionais   

n % n % n % n %    

Acre 3 3,3 50 13,2 140 7,4 2.548 6,4    

Espírito Santo 6 6,6 30 7,9 60 3,2 5.142 12,9    

Maranhão 8 8,9 13 3,4 252 13,3 2.964 7,4   

Mato Grosso do Sul 19 21,2 56 14,8 57 3,0 7.891 19,8    

Pará 34 37,8 180 47,5 1.340 70,6 5.513 13,8   

Pernambuco 20 22,2 50 13,2 50 2,5 15.817 39,7    

Total 90 100 379 100 1.899 100 39.875 100    

Fonte: SECAD/MEC, 2007          

           

 

As ações educacionais implementadas nos estados partícipes aconteceram em 90 

unidades prisionais, com maior ênfase para o Pará (n= 34 ou 37,8%) e menor destaque para o 

Acre (n= 3 ou 3,3%). 

Com relação ao número de professores participantes da pesquisa, foi totalizada 

uma marca de 379 docentes. O maior número deles no projeto se deu no estado do Pará (n= 

180 ou 47,5%) e a menor quantidade no Maranhão (n=13 ou 3,4%). 

Conforme apresentado na Tabela 3, o total de agentes prisionais pesquisados foi 

1.899. A maior quantidade encontrada destes foi no estado do Pará (n= 1.340 ou 70,6%) e a 

menor em Pernambuco (n= 50 ou 2,5%). 

Com respeito à população de reclusos, foram totalizados 39.875 apresentando 

uma maior concentração no estado de Pernambuco (n= 15.817 ou 39,7%) e a menor no Acre 

(n= 2.548 ou 6,4%). 

Para tanto, foram realizadas visitas in situ pelas equipes estaduais de 

pesquisadores em 39 escolas, entre os seis estados pesquisados, das quais 28,2% (n= 11) estão 
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localizadas no Maranhão; 25,6% (n= 10) em Pernambuco; 15,4 % (n= 6) no Espírito Santo; 

15,4% (n= 6) no Pará; 10,3% (n= 4) no Mato Grosso do Sul e 5,1% (n= 2) no Acre, de acordo 

com os dados apresentados na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme podemos visualizar de modo sintético na Tabela 5 a seguir, no que 

tange ao número de presidiários em regime fechado, de acordo com os dados levantados, a 

média por UP foi de aproximadamente 263, com desvio padrão de 276. O número mínimo 

observado de presidiários em regime fechado foi de 0 e o máximo foi de 983. Contudo, em 

regime semiaberto, o número de presidiários por UP foi de aproximadamente 79, com desvio 

padrão de 229 detentos. O número mínimo observado de presidiários em regime semiaberto 

foi de 0 e o máximo de 1.247. 

A média de presidiários matriculados nas escolas por cada UP foi de 84, com 

desvio padrão de 74 reclusos, variando entre o número mínimo e máximo de 0 a 350 

respectivamente. No entanto, o número de presidiários frequentadores regulares na escola por 

UP foi de 63, com desvio padrão de 51 alunos. O número mínimo observado entre os alunos 

frequentadores ficou na faixa de 0 e o máximo foi de 180 alunos presos. 

Com isso, evidenciamos a discrepância existente entre a média total de alunos 

presos matriculados (84) e a média total entre os alunos presos frequentadores das aulas (63), 

necessitando assim que os docentes identifiquem o porquê desta variação. 

No que se refere ao número de presos quanto ao gênero, a média entre os homens 

por UP foi cerca de 408 detentos, com desvio padrão de 361. O valor mínimo observado de 

Tabela 4. Escolas visitadas segundo o estado  

Estado n %   

Maranhão 11 28,2  

Pernambuco 10 25,6  

Pará 6 15,4  

Espírito Santo 6 15,4  

Mato Grosso do Sul 4 10,3  

Acre 2 5,1  

Total 39 100  

FONTE: SECAD/MEC 2007   
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detentos homens foi de 0 e o máximo foi de 1.450. Em se tratando do universo feminino, a 

média entre as mulheres por UP foi de aproximadamente 33, com desvio padrão de 

aproximadamente 97 reclusas. O número mínimo observado foi de 0 e o máximo de 475.  

 

Tabela 5. Estáticas descritivas dos contingentes de reclusos nas unidades prisionais 

Especificação 

n 

Média 
Desvio 

Mínino Máximo Casos Ausência 

válidos de resposta padrão 

Número de presidiários em regime fechado 35 4 262,8 275,5 0 983 

Número de presidiários em regime 
semiaberto 34 5 78,8 228,8 0 1.247 

Número de presidiários matriculados na 
escola 36 3 84 74,1 0 350 

Número de presidiários frequentadores   36 3 62,8 51,3 0 180 

Número de presidiários homens   36 3 407,6 361,3 0 1.450 

Número de presidiárias mulheres   36 3 32,9 96,6 0 475 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, Julho 2008. 

 

De acordo com as análises aferidas no Quadro 1, foram observados aspectos 

relativos às características gerais das salas de aulas e foram obtidas informações que 

comprometem a qualidade das atividades educacionais em unidades prisionais de todos os 

estados estudados. 

 

Quadro 1. Características gerais das salas de aulas 

Características 

Conceitos 

Satisfatório 
Parcialmente 

Insatisfatório 

satisfatório 

Acústica (sonoridade) 18 (48,6%) 12 (32,5%) 7 (18,9%) 

Limpeza         25 (67,6%) 9 (24,3%) 3 (81%) 

Iluminação    21 (56,8%) 14 (37,8%) 2 (5,4%) 

Ventilação       10 (27,0%) 17 (46,0%) 10 (27,0%) 

Dimensão física em relação à quantidade de alunos 18 (48,6%) 15 (40,6%) 4 (10,8%) 

Mobiliário em relação ao espaço físico  14 (38,9%) 16 (44,4%) 6 (16,7%) 

Manutenção da mobília   11 (31,4%) 14 (40,0%) 10 (28,6%) 

Instalações sanitárias próximas à sala de aula 10 (27,8%) 16 (44,4%) 10 (27,8%) 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008. 

 

Conforme constatado no Quadro 1, dos oitos itens característicos das salas de 

aulas avaliados nas unidades penitenciárias, seis destes foram diagnosticados como 
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“Parcialmente satisfatório ou Insatisfatório”, representando um alto índice de porcentagem. 

Entre eles estão acústica (51,3% dos casos ou n= 19 escolas), ventilação (73% dos casos ou 

n= 27), dimensão física em relação à quantidade de alunos (51,4% dos casos ou n= 19 

escolas), mobiliário em relação ao espaço físico (61,1% dos casos ou n= 22 escolas), 

manutenção do mobiliário (68,6% dos casos ou n= 24 escolas) e instalações sanitárias (72,2% 

dos casos ou n= 26 escolas). 

Observamos que estes itens estão intimamente relacionados e podem ocasionar o 

bem-estar do recluso durante o direcionamento das atividades educativas na prisão. Para isso, 

faz-se necessário que ocorra uma mudança neste quadro específico para que o funcionamento 

das práticas educacionais aconteça de forma satisfatória e possa conduzir e alcançar o objetivo 

almejado pelo docente. 

Entre os quesitos avaliados, apenas duas características obtiveram índices 

satisfatórios na maioria das escolas: a limpeza (67,6% dos casos ou n= 25 escolas) e a 

iluminação (56,8% dos casos ou n= 21 escolas). 

Durante a avaliação externa em julho de 2008
19

, realizada pela equipe da 

Universidade Federal do Ceará, coordenada pelo Prof. Dr. Wagner Bandeira Andriola, 

também foram constatados alguns fatores que dificultam o funcionamento normal das 

atividades escolares, como vemos na Tabela 6 a seguir. 

 

Tabela 6. Fatores que dificultam o funcionamento normal das atividades escolares 

Fatores 
Respostas   

n % % de casos 

Regras internas de segurança   14 13,5 46,7 

Falta de colaboração dos agentes prisionais 13 12,5 43,3 

Ameaças de rebeliões dos presos   5 4,8 16,7 

Dificuldades na condução dos presos às salas de aula 16 15,4 53,3 

Falta de espaço físico para as aulas   10 9,6 33,3 

Falta de material didático para as aulas   15 14,4 50,0 

Falta de recursos pedagógicos para as aulas 14 13,5 46,7 

Falta de acompanhamento pedagógico   10 9,6 33,3 

Outros         7 6,7 23,3 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  

 

 

                                                           
19 ANDRIOLA, W. B. e colaboradores. Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a 

Liberdade. Fortaleza: UFC, 2008. 
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Dois fatores estão associados à falta de segurança: a rigidez das regras internas de 

segurança (46,7% ou n= 14) e as dificuldades na condução dos presos às salas de aula (53,3% 

ou n= 16). Percebemos que estes fatores são de suma importância para garantir a efetividade 

da funcionalidade das aulas nos presídios, pois a segurança de todos deve ser resguardada, a 

fim de que o docente sinta-se seguro durante o andamento do seu trabalho. O segundo fator 

apresentado diz respeito aos fatores pedagógicos, como fica ressaltado na Tabela 6, com 

referência à falta de material didático para as aulas (50,0 % ou n= 15), assim como a falta de 

recursos pedagógicos (46,7% ou n= 14). Faz-se necessário que o docente receba subsídios que 

lhe deem garantia para a efetivação da sua aula, para que assim os objetivos do projeto sejam 

alcançados, e não seja apenas mais um espaço de “faz-de-conta”. 

 
Tabela 7. Local de realização das aulas quando inexistem espaços pedagógicos adequados 

para a tal finalidade 

Local de realização das aulas n % 
% de casos 

válidos 

Em espaços internos improvisados (celas, refeitórios, galerias) 6 66,7 85,7 

Em espaços externos (salão paroquial)   1 11,1 14,3 

Total de casos válidos     7 77,8 100 

Ausência de resposta     2 22,2 - 

TOTAL         9 100 - 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008. 

 

A Tabela 7, apresentada acima, corrobora que na ampla maioria dos casos válidos 

(85,7% n= 6) as aulas acontecem em espaços internos improvisados como celas, refeitórios ou 

galerias. Houve o caso de uma escola em uma unidade prisional que direciona as aulas para 

um ambiente externo à unidade prisional (14,3% n= 1), no salão paroquial, para a realização 

das atividades. 

Percebemos que, mesmo perante as regulamentações vigentes, ainda não é 

possível executar as atividades escolares em um local adequado. Devido à complexidade dos 

casos entre as realidades das penitenciárias da federação, aferimos que esta prática é 

recorrente. 

Concomitante à pesquisa nas escolas das UPs, também foram realizadas 

entrevistas com 57 gestores que compunham a amostra, de acordo com a Tabela 8. 
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Tabela 8. Gestores de unidades prisionais segundo o estado 

Estado n % 

Pernambuco     15 26,3 

Espírito Santo     11 19,3 

Pará       10 17,5 

Maranhão       10 17,5 

Mato Grosso do Sul     8 14,0 

Acre       3 5,4 

TOTAL       57 100 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008. 

 

A percentagem dos gestores ficou dividida entre os seis estados pertencentes à 

avaliação, como: Pernambuco, 26,3% (n= 15); Espírito Santo, 19,3% (n= 11); Pará, 17,5% 

(n= 10); Maranhão, 17,5% (n= 10); Mato Grosso do Sul, 14,0% (n= 8) e por fim o Acre com 

uma representatividade de 5,4% (n= 3). 

Na classificação quanto ao gênero, verificou-se que em sua maioria, entre os 

gestores, é formada por homens (70,2% ou n= 40), enquanto 29,8% (n= 17) são mulheres, de 

acordo com o Gráfico 3. 

Gráfico 3. Gestores quanto ao gênero
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70,20%

Feminino (29,80%)

Masculino (70,20%)

 

 

Em uma análise mais apurada, podemos afirmar que para agir de forma atuante e 

específica no cargo de gestor de unidade prisional faz-se necessário que estes profissionais 

realizem cursos direcionados para tal fim, para que assim eles possam desenvolver um 

trabalho exequível. Durante a avaliação do 2º Ciclo do Projeto, dentre os gestores pesquisados 

verificou-se que a grande maioria (76,80% ou n= 43) não frequentou um curso preparatório 

para exercer o cargo, conforme aponta o Gráfico 4. 

 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  
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Gráfico 4. Frequência dos gestores no curso preparatório para exercer o cargo

76,80%

23,20%
Não (76,80%)

Sim (23,20%)

 

Estes dados foram obtidos da avaliação do Projeto em 2008. Com relação aos 

agentes, foram originários de 57 unidades prisionais dos seis estados pesquisados, totalizando 

um total de 502 agentes, de acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9. Agentes das unidades prisionais segundo o estado 

Estado n % 

Pará     172 34,3 

Pernambuco    131 26,1 

Maranhão       82 16,3 

Mato Grosso do Sul       49 9,8 

Espírito Santo     36 7,2 

Acre       32 6,3 

TOTAL       502 100 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  

 

O Gráfico 5 exemplifica que a grande maioria dos agentes prisionais é do sexo 

masculino (77,1% ou n= 381), em detrimento do sexo feminino com 22,9% (n=113). 

Ponderamos que oito agentes não especificaram esta pergunta. 

Gráfico 5. Agentes prisionais quanto ao gênero
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Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  

 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  
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Quanto à escolaridade desta categoria de profissionais, foi diagnosticado que a 

maior parte dos entrevistados (45,8% ou n= 229) possui o Ensino Médio completo. Uma 

parcela considerável (22% n= 110) tem curso superior incompleto, a porcentagem 

representativa de agentes com curso superior completo está em 21,2% (n= 106) e 5,8% (n= 

29) têm curso de pós-graduação. 

No período em que a Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade 

estava sendo executada, foram entrevistados 195 professores de educação prisional. Quanto 

aos estados em que eles trabalhavam, o quadro ficou dividido da seguinte forma: 

Pernambuco, 34,4% (n= 67); Mato Grosso do Sul, 20% (n= 39); Pará, 18,5% (n= 36); Espírito 

Santo, 14,9% (n= 29); Maranhão, 6,7% (n= 13); Acre, 5,5% (n= 11), como está apresentado 

na Tabela 10, a seguir. Vimos que a maior incidência de professores que trabalham com esta 

especificidade encontra-se em Pernambuco e Mato Grosso do Sul – respectivamente, 

representam 34,4% e 20,0%. 

 

Tabela 10. Professores segundo o estado em que trabalham 

Estado n % 

Pernambuco     67 34,4 

Mato Grosso do Sul    39 20,0 

Pará       36 18,5 

Espírito Santo       29 14,9 

Maranhão     13 6,7 

Acre       11 5,5 

TOTAL       195 100 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008. 

 

Quanto à particularização da identificação do gênero, a maior parcela ficou 

estabelecida para o sexo feminino com 74,5% (n= 143) e 25,5% (n= 49) para o sexo 

masculino, de acordo com o Gráfico 6 abaixo. Salienta-se que há três professores não 

respondentes neste item. Com isso, percebemos e aferimos a supremacia do sexo feminino 

nesta profissão docente. 
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Gráfico 6. Professores quanto ao gênero
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Dentre os 190 professores que responderam a questão relacionada ao seu grau de 

formação, relacionamos os dados abaixo no Gráfico 7, porém informamos que cinco 

professores dentro da amostra da pesquisa (n= 195) não responderam este item. 

 

Gráfico 7. Grau de instrução dos professores
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De acordo com as informações contidas no gráfico anterior, apreendemos que os 

graus de instrução dos professores classificam-se entre cinco dimensões: no Fundamental 

Completo, tem-se 0,5% (n= 1); no Ensino Médio Completo, 9,3% (n= 18); já no Superior 

Incompleto, 19,1% (n= 37); representando a maior parte dos professores, está o nível Superior 

Completo com 42,3% (n= 82) e com um número bastante considerável estão os docentes com 

o nível de Pós-Graduação, com 28,8% (n= 56). Dentre estes profissionais, 83,6% (n= 158) 

afirmaram possuir formação na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), clientela 

por eles assistida. 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  

 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  
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Um dado importante relatado no relatório da Avaliação do 2º Ciclo pondera que 

apenas 52,4% (n= 100) dos professores recebem gratificações ou adicional por periculosidade 

pertinente ao ambiente de trabalho. Foi constatado que há discrepâncias quanto ao 

recebimento de gratificações entre as realidades vivenciadas entre os estados partícipes da 

pesquisa. 

Os educandos reclusos também foram entrevistados, totalizando 1.182, dos quais 

27,2% (n= 321) concentram-se detidos em Unidades Prisionais no estado de Pernambuco; 

20% (n= 237) no Espírito Santo; no Mato Grosso do Sul, encontram-se 19,1% (n= 226); no 

Pará, 16,3% (n= 193); no Acre, 9,4% (n= 111) e, finalizando, no Maranhão, 8% (n= 94), 

segundo os dados da Tabela 11.  

 

Tabela 11. Educandos segundo o estado visitado 

Estado n % 

Pernambuco     321 27,2 

Espírito Santo    237 20,0 

Mato Grosso do Sul       226 19,1 

Pará       193 16,3 

Acre     111 9,4 

Maranhão       94 8,0 

TOTAL       1.182 100 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  

 

Quanto ao gênero, foi apurado que 83,8% (n= 988) dos educandos são do sexo 

masculino, representando com isso a maioria, e 16,2% (n= 191) para o sexo feminino. Esta 

pergunta não foi respondida por três educandos. O Gráfico 8 representa estes dados. 

Gráfico 8. Educandos quanto ao gênero
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Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  
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Quanto ao grau de escolaridade dos alunos reclusos (n= 1.092), de acordo com a 

Tabela 12, a maior concentração se apresenta com o “Ensino Fundamental incompleto” 

(40,4% ou n= 441 do total de alunos que responderam). A faixa etária entre 18 e 29 anos 

(55,3% ou n= 244 dos alunos que se pronunciaram) neste nível de ensino apresenta a maior 

concentração dos alunos. O segundo maior índice está evidenciado com relação aos alunos 

“Não Alfabetizados” (22,4% ou n= 245 do total de respondentes), representando um maior 

agrupamento dos discentes na faixa etária compreendida entre 18 e 29 anos (43,7% ou 

n=107). Com base nestes dados, percebemos que as futuras ações educativas que serão 

planejadas e direcionadas ao sistema prisional brasileiro deverão abarcar justamente este nível 

de ensino com a faixa etária supracitada. 

 

Tabela 12. Faixa etária e grau de escolaridade dos alunos reclusos 

Grau de 
Instrução 

Faixa Etária (anos completos) Total 

18 – 29 30 – 39 40 -49 50 – 59 60 – 69 70 – 80 n % 

Não 
Alfabetizado 

107 43,7% 82 33,5% 40 16,3% 9 3,7% 3 1,2% 4 1,6% 245 100,0% 

Alfabetizado 68 45,6% 52 34,9% 21 14,1% 7 4,7% 1 0,7% 0 0,0% 149 100,0% 

Fundamental 
244 55,3% 129 29,3% 50 11,3% 17 3,9% 1 0,2% 0 0,0% 441 100,0% 

Incompleto 

Fundamental 
36 55,4% 20 30,8% 7 10,8% 2 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 65 100,0% 

completo   

Médio 
incompleto 

82 59,4% 43 31,2% 9 6,5% 3 2,2% 1 0,7% 0 0,0% 138 100,0% 

Médio 
completo 

18 41,9% 17 39,5% 7 16,3% 1 2,3% 0 0,0% 0 0,0% 43 100,0% 

Superior 
incompleto 

4 44,4% 3 33,3% 2 22,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 9 100,0% 

Superior 
completo 

1 50,0% 1 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0% 

TOTAL   560 51,3% 347 31,8% 136 12,5% 39 3,6% 6 0,5% 4 0,4% 1.092 100,0% 

Fonte: Relatório Final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade, julho 2008.  

 

Conforme verificado no relatório final da Avaliação do 2º Ciclo do Projeto 

Educando para a Liberdade, há uma ampla dicotomia entre as realidades visitadas nos estados 

em questão. Evidenciou-se uma ampla distinção entre as unidades prisionais quanto à 

estrutura física das instalações escolares, a formação mínima para os docentes e os agentes 

prisionais, e também quanto ao favorecimento de gratificações. É válido citar que se 

presenciou uma certa desarticulação entre as Secretarias de Educação e de Justiça (ou similar) 

na maioria dos estados visitados, ocasionando uma disputa por maior visibilidade político-

institucional. Outro aspecto apurado foi o desconhecimento do referido projeto e das suas 

ações. 
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Perfazendo uma análise macro desta realidade, o Relatório de Avaliação do 

Projeto Educando para a Liberdade – SECAD/MEC confirmou as graves deficiências de 

ordem estrutural que o sistema prisional brasileiro convive. Dentre eles, um diminuto número 

de unidades prisionais, superlotações, desqualificação e despreparo de uma parcela dos 

profissionais que atuam nas unidades, baixos salários, desconhecimento social do trabalho 

executado pelos profissionais e desrespeito a alguns direitos básicos dos reclusos. Um 

passado muito recente nos evidencia que o Estado brasileiro não determinava ações em 

caráter de urgência para o sistema prisional.  

Na tentativa de transformar esta realidade, o Projeto Educando para a Liberdade 

se encaixou nos programas gerenciados pela Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), na busca de promover e estimular progressões aos 

alunos presos, contribuindo com a sua reintegração à sociedade. 

A execução das ações prisionais no âmbito estadual deveria ser estabelecida entre 

a Secretaria de Educação e da Justiça, como está previsto no Projeto Educando para a 

Liberdade. Entretanto, não é o que acontece. O que se pode comprovar é uma desarticulação 

entre estas secretarias nos estados pesquisados. É de suma importância o planejamento de 

atividades de monitoramento das ações estaduais acerca deste tema, que são executadas a 

partir da utilização de verbas públicas. De acordo com Teles e Duarte (2009, p. 34): 

 
Esses dois anos de funcionamento do Educando para a Liberdade 

significaram investimentos do Governo Federal em educação prisional de 

jovens e adultos em quase metade dos estados. Inaugurou-se assim uma fase 

de parceria inusitada e inovadora entre Educação e Justiça. Contudo, dado o 

desempenho diferenciado desses setores na execução do projeto, não foi 

registrado, efetivamente, melhoria do conjunto de sistemas públicos de EJA 

nas prisões no período considerado. 

 

A ausência de material prático e teórico referente à Educação de Jovens e Adultos 

privados de liberdade dificultou o prosseguimento do projeto. 

Elencamos alguns pontos positivos a partir do trabalho executado com o atual 

Projeto Educando para a Liberdade. Dentre eles, a discussão a respeito do tema da educação 

prisional no domínio da administração penitenciária apresentou ganhos à política da educação 

nas prisões e potencializou a mobilização de pesquisadores, técnicos, especialistas e gestores 

na busca de solucionar ou dar evidencia ao tema. Também favoreceu que a prova do Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM) passasse a ser realizado inclusive nos estabelecimentos 

penitenciários, possibilitando aos presos o acesso ao Ensino Superior por meio do Programa 

Universidade para Todos (ProUni) e a articulação de uma lei que propõe a remição da pena 

através do estudo. 

 

2.5 Algumas pesquisas recentes no âmbito prisional 

 

O artigo apresentado por Pires e Gatti (2006) nos apresenta algumas experiências 

desenvolvidas em Brasília a partir do ano de 2002, pelo próprio Ministério da Justiça, ao 

financiar ações de reinserção e recuperação dos detentos, quanto à empregabilidade dos 

egressos do sistema prisional. Estes projetos são desenvolvidos por organizações não-

governamentais e associações da sociedade civil, que contam com o apoio da Fundação de 

Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), no desenvolvimento de cursos no ambiente interno 

da penitenciária de Brasília. O Ministério dos Esportes também se mobiliza quanto à 

realização dos “Projetos Pintando a Cidadania e Pintando a Liberdade”, na confecção de 

material esportivo. O Centro de Apoio ao Preso e Egresso (Cerape) realiza trabalhos com 

voluntários que apoiam tanto os egressos do sistema quanto suas famílias. Destaque também 

para o Projeto Ver de Novo, do governo do Distrito Federal, que trabalha a reciclagem de 

papel com os detentos.  

O Projeto Reciclando Papéis e Vidas surgiu em 2002, através da Universidade de 

Brasília, a partir da ideia de um empresário da região, ao tentar replicar uma experiência 

vivenciada na Espanha, objetivando capacitar profissionalmente, oferecendo práticas 

socioeducativas e ainda fomentando a sustentabilidade. Durante as atividades do projeto 

também eram previstas o acompanhamento psicossocial para os egressos e seus familiares. A 

realização desta experiência conta com o patrocínio do Ministério da Justiça (MJ), com a 

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), da Fundação de Amparo 

ao Trabalhador Preso (FUNAP), do Centro de Apoio ao Preso e Egresso (Cerape), da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF), da Vara de Execuções Criminais (VEC) e 

da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP). 

O projeto iniciou no segundo semestre de 2003, e cada aluno continha a concessão 

de uma bolsa mensal no valor de R$ 400,00 para que participassem das 40 horas semanais das 
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atividades, já que não teriam tempo para procurar emprego. A bolsa era condicionada à 

presença e participação, salientando que cada falta seria descontada. Com isto, objetivava-se 

capacitá-los para que pudessem, ao final do semestre, angariar uma vaga no mercado de 

trabalho. 

O projeto conta com uma avaliação positiva, pois capacitaram 70% dos alunos 

assistidos. Em um convênio firmado entre a Universidade de Brasília (UnB) e a Finatec em 

julho de 2005, viabilizou a contratação de alguns estagiários para a higienização de dez mil 

livros do acervo da sua biblioteca, com isso gerando empregos e alimentando a credibilidade 

e a autoestima dos egressos envolvidos neste trabalho. 

A seguinte pesquisa procedeu-se na unidade penitenciária feminina da capital de 

São Paulo no segundo semestre de 2004. Com o escopo de analisar a oferta da educação 

escolar no sistema prisional da referida cidade, identificando qual seria o lugar possível da 

educação no âmbito prisional. 

Menos de 10% da população do presídio participava da vida escolar carcerária, 

com uma baixa representatividade diante da importância social em que as próprias alunas a 

qualificavam. A justificativa encontrada para comprovar a ignóbil adesão pauta-se na 

incompatibilidade dos horários rígidos do trabalho, do banho e do jantar. Este dado reflete a 

falta de estímulo do poder público em incentivar o acesso e a permanência dos alunos presos 

na escola. 

Em face da população carcerária assistida na escola da unidade prisional, foi 

constatada a percepção da educação como um meio de acessar os demais direitos por ora 

alijados e no que concerne à reabilitação de um direito humano, extrapolando possíveis 

benefícios imediatos. Tomada de decisões autônomas, sonhar, reconhecer-se como um ser 

inconcluso na busca de ser mais. Logo, tornou-se claro que o lugar possível da educação no 

sistema prisional é justamente o de impulsionar o conhecimento das alunas, direcionando-as 

aos direitos adquiridos. O fato de estar intramuros não invalida a concessão de direitos 

constitucionais à condição humana (direito a médico, comida decente, advogado, juiz, entre 

outros, e também o direito de ser restituída a liberdade no período certo). E isto é válido. 

Em Curitiba, capital do Paraná, Iara do Rocio de Paula efetuou sua pesquisa em 

2006 com o desígnio de identificar os principais motivos e dificuldades de reinserção social 

dos ex-detentos relacionado à falta de escolaridade e à falta de qualificação profissional dos 
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egressos do Sistema Penitenciário atendidos pelo Patronato Penitenciário do Paraná (PATR). 

A unidade do departamento penitenciário, referida anteriormente, no estado do Paraná, tem 

como função coordenar e atender a execução dos programas para os pró-egressos 

beneficiados para o regime aberto, liberdade condicional, liberdade vigiada, prestação de 

serviços à comunidade e suspensão condicional da pena. Isto se torna possível por intermédio 

de convênio entre a Secretaria de Justiça e da Cidadania do Paraná (SEJU) e Instituições de 

Ensino Superior ou Prefeituras Municipais. 

A investigação foi dividida em três momentos. Inicialmente buscou-se 

fundamentá-la através do levantamento bibliográfico de livros, periódicos e materiais 

disponibilizados por meio eletrônico. Em seguida, foi realizada a pesquisa de campo com a 

utilização de questionário aplicado em 107 detentos no mês de novembro de 2006 para que 

assim fosse possível traçar o perfil dos indivíduos assistidos. Posteriormente, aplicou-se o 

método de análise qualitativa diante dos dados obtidos com os egressos envolvidos. 

Com relação ao estado civil, a pesquisadora encontrou um maior percentual entre 

os solteiros, com 42%, seguidos pelos casados com 30%. Os amasiados são aqueles que 

vivem maritalmente, sem a condição de casados, representando 8%, e entre os demais 2% 

indicam-se viúvos. Tratando-se da faixa etária, a maioria dos encarcerados se encontravam 

entre 26 e 45 anos (38%), seguidos dos que continham entre 36 e 45 anos (28%). Em terceiro 

lugar, encontra-se a faixa etária de 19 a 25 anos (21%); a menor indicação corresponde aos 

presos com mais de 46 anos (13%). Com relação ao gênero, os dados investigados 

apresentaram uma predominância masculina (94,4%) entre os pesquisados em detrimento do 

gênero feminino (5,6%). Os presos que estudavam enquanto presos (45%) indicam a menor 

parcela, no entanto 55% responderam que não se envolviam em atividades escolares enquanto 

encarcerado. Aliado a isto, evidenciou-se que apenas 3% deles concluíram o Ensino 

Fundamental, 28% não o concluíram, 5% finalizaram o Ensino Médio e 12% não finalizaram. 

A pesquisa por hora em questão não mencionou os 52% restantes dos entrevistados. Estes 

dados refletem consubstancialmente nas atividades profissionais exercidas por eles quando 

em liberdade, restringindo-se a áreas que não exigem qualificação, com baixa escolaridade – 

dados coletados por Paula (2006) durante sua pesquisa. 

Em meio aos motivos que buscam justificar a ausência da procura ao estudo, 

comprova-se a preferência pelo trabalho (62%) por motivo constitucional através da remição 

da pena, 17% não declaram especificamente, 13% justificaram-se devido à falta de escolas na 
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unidade e 8% afirmaram não haver vagas suficientes para a demanda. Este dado compromete 

o sistema prisional do país. Perante os 107 entrevistados, 33 fizeram cursos 

profissionalizantes no presídio, indicando uma baixa oferta de vagas. Outro aspecto salutar 

nos indicou que para 52% dos egressos quem os emprega não conhece a sua situação 

processual e para os 48% as empresas conhecem a sua ficha criminal – dados coletados por 

Paula (2006) durante sua pesquisa. 

Ao concluir o trabalho, constatou-se que as condições de vida dos egressos do 

Paraná estão aquém do essencial para viver com dignidade. Sem estudo e sem profissão, 

limitam-se a realizar atividades sem qualificação e com baixos rendimentos. Devem-se 

priorizar ações a partir do poder público para que haja investimentos na tentativa de suprir e 

erradicar as dificuldades encontradas. Espera-se que a profissionalização do encarcerado 

encontre uma maior participação e maior apoio da iniciativa privada, possibilitando uma 

qualificação e rendimentos necessários que os subsidiem na elevação da autoestima, 

incentivando-os a recuperar-se. 

Durante o primeiro semestre de 2008, no município de Campo de Goytacazes, no 

estado do Rio de Janeiro, desenvolveu-se um projeto no Centro de Educação de Mulheres do 

Presídio Carlos Tinoco da Fonseca. Com os objetivos de realizar um curso de alfabetização 

das detentas com menos de três anos de escolaridade, uma oficina do livro com estímulo à 

leitura e à autoria escrita para as que dominam a lecto-escrita e uma oficina de pedagogia 

empresarial através da comercialização dos artesanatos confeccionados pelas detentas. 

Tal projeto foi uma iniciativa dos Institutos Superiores de Ensino do Centro 

Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (ISECENSA) para que os alunos do 7º período do 

curso de Pedagogia ministrassem aulas acerca da EJA. As atividades iniciaram com a 

participação de 14 detentas e 18 graduandas. No segundo semestre do mesmo ano, havia 33 

presidiárias participando do curso de alfabetização e da oficina do livro. O curso de pedagogia 

empresarial contava com 15 detentas artesãs. 

A metodologia aplicada no projeto foi gerada através de uma implantação 

progressiva orientada pelos princípios freirianos de educação, Paulo Freire (1992), e pelo 

método natural de alfabetização de Gilda Rizzo (1998). As atividades foram executadas em 

duas etapas, com o objetivo de conhecer as futuras alunas presidiárias e dirimir o receio de 

algumas graduandas em relação ao trabalho prisional. Primeiro, reuniram informações acerca 

de algumas escolas do estado do Rio de Janeiro; no segundo momento, foram aplicados 
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questionários para que assim pudessem traçar o perfil do público alvo e estabelecer uma 

aproximação e o conhecimento da realidade específica. 

Os resultados dos questionários evidenciaram que 82% entre as reclusas possuíam 

o Ensino Fundamental, 8% o Ensino Médio e 10% outros níveis. Com relação ao tipo de 

crime cometido pelas internas da penitenciária em questão, foi notificado que 62% foi tráfico 

de drogas, 10% furto, 4% homicídio e 10% outros (não foi identificado). Conforme já 

explicitado em dados anteriores, a maior porcentagem não está relacionada a crimes 

hediondos (dados coletados dos questionários aplicados pelas graduandas do 7º período do 

curso de Pedagogia – 2008). 

Quanto ao processo de alfabetização e letramento, foi evidenciado que o processo 

educativo também trabalha a autoestima do aluno ao perceber-se lendo, pertencente ao mundo 

letrado, de que outrora não fazia parte. A oficina do livro, ao motivar o empréstimo de livros e 

revistas às detentas, incentivava a autoria de textos como resultado da ação de ensinar a lecto-

escrita. Com relação à oficina de pedagogia empresarial, foi realizada, em outubro de 2008, 

uma feira nas dependências do ISECENSA. Os produtos artesanais (descanso de porta, 

toalhas de lavabo com bico de crochê, jogos de toalha de banho com pintura, panos de pratos 

de etamine pintados e bonecas de lã) produzidos pelas detentas geraram R$ 2.300,00 de renda 

para elas. No tempo em que foi realizada esta atividade da feira artesanal, elas foram 

acompanhas pelos funcionários do presídio. 

Após 10 meses de implantação, as alunas do curso de Pedagogia envolvidas no 

projeto educativo avaliaram de forma positiva os resultados das intervenções pedagógicas, 

pois isso possibilitou o empréstimo de 135 livros e 62 revistas, gerou o atendimento a 33 

presidiárias no processo educativo, entre as quais oito estão em processo de alfabetização. 

Além disso, puderam realizar a venda dos produtos confeccionados durante as oficinas, 

propiciando com isso o resgate e oferecendo novas possibilidades de reinserções sociais 

através da prática educativa no âmbito prisional. 

A pesquisa desenvolvida por intermédio do Projeto Filosofarte: educando através 

da filosofia e da arte para a promoção da cidadania
20

 teve o desígnio de desempenhar uma 

reflexão acerca do caráter formador inerente à prática do ensino da flauta doce e do violão, 

assim como discutir quais os aspectos contribuíam para o processo da formação artística e 

                                                           
20 Orientadora da pesquisa, mestra Maria Veralúcia Pessoa Porto, do curso de licenciatura em Música da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 
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humana no âmbito prisional, utilizando-se metodologicamente da música como eixo gerador 

destas ações. Na tentativa de apontar que assim como na flauta não podemos soprar forte nem 

fraco demais, é válido estabelecer uma relação com a vida cotidiana, pois devemos 

estabelecer um equilíbrio. Tal pesquisa efetivou-se no Complexo Penal Estadual Agrícola Dr. 

Mário Negócio (CEPAMN) no ano de 2009 com os apenados do regime semiaberto e 

fechado, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. 

Foram desenvolvidos cursos de flauta doce, violão, desenho e pintura, almejando 

exercitar uma reflexão filosófica em torno da liberdade e da cidadania, através do ensino da 

arte bem como a sua ressocialização. 

O trabalho executado pela equipe buscava propiciar a compreensão sobre 

distorção e proporção de atitudes para que assim possam vivenciar novas experiências em 

sociedade, através da cidadania e da liberdade que por ora estavam vetadas. Como resultado 

do curso ofertado, os internos participaram de eventos culturais na cidade, como a Mostra 

Cultural e Científica da Prefeitura Municipal de Mossoró e a I Mostra Cultural do Filosofarte 

no Teatro Dix-huit Rosado, proporcionando ao apenado uma ligação mais afetuosa, menos 

preconceituosa com a sociedade externa, o que facilitará um melhor convívio e retorno ao 

meio social, gerando o resgate da autoestima, da dignidade perdida, da cidadania, 

possibilitando com isso uma modificação consubstancial na vida dos alunos presos 

envolvidos neste projeto. 

Com o objetivo de discutir o trabalho, a educação e a cidadania no Sistema 

Prisional de Uberlândia (MG), França
21

 procurou debater a necessidade de providenciar uma 

verdadeira reinserção das pessoas excluídas do convívio social e que se encontram 

desprovidas de liberdade. Focalizando a análise da realidade do sistema prisional, sua equipe 

utilizou-se metodologicamente da pesquisa de natureza exploratório-descritiva a partir das 

contradições apontadas pelo materialismo histórico dialético encontrado durante a 

investigação. Anteriormente a esta fase, depararam-se com uma análise bibliográfica sobre a 

temática para que assim pudessem embasar o instrumento de pesquisa.  

Especificamente falando da cidade de Uberlândia (MG), algumas empresas têm 

procurado parcerias com o sistema prisional, pois de forma geral os presos que exercem 

                                                           
21 Robson Luiz de França, orientador, e Lívia Andrade Ferreira, acadêmica do curso de Pedagogia, com a publicação 

do artigo no IX Encontro Interno & XIII Iniciação Científica na Universidade Federal de Uberlândia em outubro de 

2009. 
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atividades laborativas nas unidades não são empregados no regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT). Desta forma, elas economizam em média 60% dos custos com a mão-de-

obra por não pagarem benefícios constitucionalmente adquiridos, como 13º salário e fundo de 

garantia. Ademais, utilizam-se da estrutura do presídio (galpões, água e energia elétrica), 

potencializando com isso o lucro, o exercício do capitalismo. Um outro dado importante é 

estabelecido com relação à falta ao trabalho, pois elas mantêm-se inferior em relação ao 

afazeres extramuros devido à grande concorrência interna por uma vaga. Conforme citado 

anteriormente, devido à remição da pena em um dia a cada três dias trabalhados, gera-se com 

isso o recebimento da importância de aproximadamente quase um salário mínimo. Torna-se 

evidente o alto retorno lucrativo das empresas, pois 70% dos presos que estão em regime-

fechado e semiaberto participam destas atividades. É salutar informar que esta parceria já 

estabelece o início de uma mudança entre aqueles que estão resgatando a dignidade. 

Entretanto, observa-se que o Estado, enquanto detentor de direito e exerçor 

punitivo daqueles que estão à margem do sistema social, torna-se influente na vida dos 

indivíduos. De acordo com Ferreira (1993, p. 165):  

 

De múltiplas maneiras o Estado é chamado a corrigir externalidades, 

resolver problemas de transporte coletivo, moradia, saúde, educação e 

alimentação. Nada mais escapa à sua intervenção. A autonomia da sociedade 

civil, a estrita liberdade do cidadão, a forma individual de resolver seus 

próprios problemas se desmascaram e impõem o reconhecimento da dialética 

Estado/Sociedade, na qual o grande problema ainda é saber se o processo de 

desenvolvimento das novas relações sociais vai conduzir ou não à superação 

do Estado. No momento, ele ainda aparece como uma grande máquina, 

lutando para sobreviver. 

 

O Estado também deveria atuar como uma ferramenta ativa ao propiciar nos 

indivíduos uma visão crítica da realidade, para que promova sua própria liberdade. No 

entanto, esta prática apresenta um risco para a manutenção do seu poder, logo não acontece. 

Ao concluir a referida pesquisa na esfera prisional de Uberlândia, considerou-se 

que a realização da atividade trabalhista deve ser considerada um aporte eficaz para o resgate 

da cidadania dos presos. Todavia, este método não deve servir como uma prática de 

exploração dos trabalhadores, e sim como uma oportunidade de gerar capacitação profissional 

para que ao retornarem ao convívio social possam se manter de forma honrosa na sociedade. 
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Aliado a isto, a escola tem que estabelecer e propiciar um novo perfil aos seus atores para que 

desta forma eles possam se desvencilhar de qualquer forma de exclusão. 

Consoante com as pesquisas anteriores, podemos constatar que independente do 

estado da federação em que uma investigação seja desenvolvida, esbarra-se em algum 

empecilho que prejudica o funcionamento normal das atividades escolares no âmbito 

prisional, podendo se enquadrar em problemas estruturais, falta de recursos humanos para que 

possam potencializar o trabalho, falta de material e até mesmo de apoio político, ficando a 

cargo de cada gestor enfrentar e tentar buscar soluções para o seu problema específico. 

 

2.6 Objetivos da pesquisa 

 

Deste modo, diante do exposto, das pesquisas no âmbito prisional relacionadas à 

educação, nos propomos e efetivamos uma pesquisa que designou como objetivo geral 

realizar uma avaliação diagnóstica da oferta educacional no sistema prisional brasileiro e 

identificar as dificuldades e suas potencialidades, com base na revisão da literatura. 

Delineamos dois focos relacionados aos objetivos específicos mediante cada universo 

pesquisado. 

Com respeito ao instrumento avaliativo direcionado ao gestor da unidade 

prisional, nos propomos a identificar o perfil característico socioeconômico entre os partícipes 

e realizamos uma avaliação acerca da formação específica para sua atuação. 

Quanto ao instrumento avaliativo direcionado ao responsável pela escola, 

recorremos a analisar a infraestrutura escolar e constatamos os fatores que dificultam o 

funcionamento normal da mesma e suas potencialidades. 
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Procedimentos Metodológicos 
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Avaliar é separar as coisas dignas das indignas. A 

avaliação tem uma função vital. Se o corpo não 

fosse dotado de uma função de avaliação, ele 

comeria tudo indiscriminadamente. O ato de avaliar 

é sempre relativo a um sistema vital. Não existe 

avaliação em abstrato, portanto, é preciso ter em 

mente o sistema de valores em relação ao qual a 

avaliação é feita.  

Rubem Alves (1992) 



85 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Procedimentos da coleta dos dados 

 

Para alcançar o objetivo geral de realizar a avaliação da oferta educacional no 

sistema prisional brasileiro, identificando suas dificuldades e potencialidades, a partir do 

Projeto Educando para a Liberdade, implementado em 2005, nas unidades penitenciárias do 

Brasil, foram empregadas as seguintes etapas: 

a) Revisão da literatura, constituída principalmente pela leitura de livros e artigos 

científicos, bem como dados coletados em sites oficiais da internet, como o do Ministério da 

Justiça e o do Ministério da Educação.  

b) Revisão de materiais já elaborados, cujos conteúdos continham fundamentos 

legais da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em seguida, focalizamos especificamente 

textos que abordavam a EJA em situação de privação de liberdade, como o Projeto Educando 

para a Liberdade. 

c) Uso de questionários estruturados direcionados aos gestores das unidades 

penitenciárias e aos responsáveis pelas escolas. Com o objetivo de compreender, através da 

perspectiva dos atores envolvidos, a realidade por eles enfrentada no seu quotidiano do 

sistema penitenciário. 

De acordo com Gil (1999), para se chegar à veracidade de um conhecimento 

científico, faz-se necessário a utilização de um método que possibilite esta ação; para tanto, 

efetivamos uma pesquisa do tipo levantamento (survey), não-supervisionado, pois não houve 

um entrevistador associado, visto que os instrumentos foram enviados via correio para 

amostras de gestores e de responsáveis pelas escolas. 
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3.2 Universo e amostra 

 

O universo da pesquisa foi composto por 1.057 unidades prisionais de todo o 

Brasil, às quais foram enviados dois questionários – um direcionado aos gestores das unidades 

prisionais e outro aos responsáveis pelas escolas que funcionam nestes locais. Os dados 

referentes às UPs foram obtidos através da SECAD/MEC, os quais constavam de endereços, 

nomes, e-mails dos responsáveis. Os envelopes continham um ofício apresentando a pesquisa, 

seus objetivos e os questionamentos acerca dos aspectos a serem investigados. Tais envelopes 

foram enviados no segundo semestre de 2009 (de agosto a outubro). Aguardamos o 

recebimento das respostas até o final do mês de janeiro de 2010.  

 

3.3 Instrumentos 

 

Os instrumentos foram reelaborados a partir de versões já existentes que foram 

utilizadas na Avaliação do 2º Ciclo do Projeto Educando para a Liberdade em julho de 2008. 

Os questionários empregados objetivaram avaliar os seguintes aspectos: 

a) O do gestor da unidade prisional
22

 foi dividido em quatro blocos de perguntas. 

O primeiro trata da identificação funcional do pesquisado, buscando a localização da sua 

unidade prisional; o segundo procura traçar o perfil característico socioeconômico do gestor 

penitenciário e aspectos sobre a sua formação preparatória específica à sua prática de 

trabalho; o terceiro momento do questionário almeja delinear o perfil avaliativo da educação 

no sistema penitenciário pelo próprio gestor e seu grau de conhecimento sobre o Projeto 

Educando para a Liberdade e suas ações. Por último, o instrumento aspira avaliar as 

condições da realização das aulas nas unidades prisionais e a busca de identificar os fatores 

que dificultam o processo educativo.  

b) O instrumento do responsável pela escola na unidade prisional
23

 também foi 

dividido em quatro partes, iniciando com a identificação e controle do pesquisado e da 

unidade em que trabalha. No segundo momento, busca coletar informações acerca do 

contingente de internos assistidos, identificando aqueles que trabalham e estudam, assim 

como o total de agentes prisionais disponíveis. O terceiro foco direciona-se, exclusivamente, 

                                                           
22 Ver Anexo 130 (Questionário do gestor de unidade prisional) 
23 Ver Anexo 136 (Questionário do responsável pela escola) 
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às informações sobre a funcionalidade da escola, procurando identificar se existem cursos 

e/ou atividades profissionalizantes, examinar os fatores que dificultam o funcionamento 

normal da unidade escolar, se existem salas de aulas adequadas para as atividades, biblioteca 

e material didático direcionado à clientela assistida. Por fim, o instrumento busca avaliar a 

infraestrutura da unidade escolar, considerando aspectos como sonoridade, limpeza, 

ventilação, iluminação das salas de aulas, manutenção da mobília, se existem instalações 

sanitárias próximas às salas de aulas, dentre outros, conforme em anexo. 
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Análise dos Resultados 

__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação é um processo pelo qual se procura 

identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações do comportamento e rendimento do 

aluno, do educador, do sistema, confirmando se a 

construção do conhecimento se processou, seja este 

teórico (mental) ou prático. 

(Sant’anna, 1995, p. 31-32) 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O processo desta investigação avaliativa buscou mensurar os dados através das 

opiniões, percepções e conhecimentos entre os gestores e os responsáveis pelas unidades 

penitenciárias que gerenciam a educação prisional na prática. 

Inicialmente, faremos menção às taxas de retorno dos 1.057 questionários 

enviados, conforme as informações da Tabela 13, a seguir apresentada. 

 

Tabela 13. Taxas de recepção dos questionários 

Questionários Questionários Questionários   

enviados recebidos não devolvidos    

n= 1.057 n= 150 n= 907   

100% 14,20% 85,80%   

Fonte: Pesquisa direta   

 

Observamos que este tipo de pesquisa apresenta uma característica bastante 

peculiar com relação à taxa de retorno dos questionários, pois proporciona, em geral, uma 

baixa representatividade com relação aos questionários enviados. Conforme podemos 

verificar na Tabela 13, supracitada, a taxa de retorno foi de 14,20%, o que corresponde a 150 

envelopes recebidos. Entre os envelopes enviados, 907 unidades penitenciárias não se 

pronunciaram com relação à pesquisa, representando 85,80%.  

De acordo com a Tabela 14, a seguir, dentre o total de questionários (n= 150), fica 

evidente que 58% (n= 87) das UPs se manifestaram positivamente com relação ao envio dos 

dados. Foram devolvidos ao remetente 35,35% (n= 53) dos envelopes devido a 

incongruências no endereço das UPs e apenas 6,65% (n= 10) emitiram uma resposta se 

isentando da participação nesta pesquisa.  

 

Tabela 14. Qualidade dos questionários recebidos 

Questionários Quest. devolvidos Quest. devolvidos Quest. usados 

Recebidos ao remetente em branco na análise 

n= 150 n= 53 n= 10 n= 87 

100% 35,35% 6,65% 58% 

Fonte: Pesquisa direta   
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4.1 Descrição do perfil dos gestores das unidades prisionais 

 

Dentre os 150 questionários recebidos, entre os 22 estados da federação que nos 

enviaram os dados, foi possível traçar o perfil dos gestores, conforme os dados da Tabela 15.  

 
Tabela 15. Gestores das unidades prisionais 

segundo o estado 

Estado n % 

Bahia 5 5,7 

Ceará 11 12,6 

Distrito Federal 1 1,1 

Espírito Santo 3 3,4 

Goiás 3 3,4 

Maranhão 1 1,1 

Mato Grosso 5 5,7 

Mato Grosso do Sul 4 4,6 

Minas Gerais 5 5,7 

Pará 3 3,4 

Paraíba 4 4,6 

Pernambuco 3 3,4 

Piauí 4 4,6 

Paraná 8 9,2 

Rio de Janeiro 2 2,3 

Rio Grande do Norte 3 3,4 

Roraima 2 2,3 

Rio Grande do Sul 4 4,6 

Santa Catarina 4 4,6 

Sergipe 1 1,1 

São Paulo 10 11,5 

Tocantins 1 1,1 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta   

 

Conforme as informações, os estados com maiores percentuais de gestores foram 

Ceará com 12,6% (n = 11), São Paulo com 11,5% (n=10), Paraná com 9,2% (n= 8), Minas 

Gerais e Mato Grosso com 5 (5,7%) partícipes. 
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O perfil característico socioeconômico do gestor penitenciário, identificado pelos 

questionários de acordo com a Tabela 16, foi respondido 96,55% (n= 84) pelo próprio gestor 

Penitenciário e 3,45% (n= 3) pelo secretário da unidade penitenciária. 

 

Tabela 16. Responderam o instrumento 

Resposta Resposta 

do diretor do secretário 

n= 84 n= 3 

96,55% 3,45% 

Fonte: Pesquisa direta   

 

No que tange à idade, dentre os gestores respondentes (n= 82), a idade mínima 

declarada foi de 28 anos, sendo a máxima de 70 anos. A média foi de aproximadamente 44 

anos, com desvio padrão de 9,9. 

O Quadro 2 apresenta as estatísticas descritivas das informações supracitadas. 

 

Quadro 2. Estatísticas descritivas da idade 

dos gestores na amostra total dos casos 

n 
Casos válidos  82 

Ausência de respostas 5 

Média    43,85 

Desvio Padrão     9,9 

Mínima    28 

Máxima       70 

Fonte:  Pesquisa direta    

 

Ratificamos que estes instrumentos correspondem a 87 respondentes. Verificou-se 

que, com relação ao gênero, a ampla maioria foi formada por homens (80,50% ou n = 70) e a 

menor incidência para o gênero feminino com 19,50% (n= 17) de acordo com o que aponta o 

Gráfico 9. 
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Gráfico 9. Gestores quanto ao gênero

80,50%

19,50%

Masculino (80,50%)

Feminino (19,50%)

 

Quanto à raça/cor, a maioria dos gestores (63,2% ou n= 55) se autodefiniu como 

sendo da cor “branca”, enquanto 29,9% (n= 26) como “pardo”, 5,7% (n= 5) como “negro” e 

apenas 1,15% (n= 1) como “outros”, conforme a Tabela 17. 

 

Tabela 17. Gestores de escolas segundo a raça/cor 

Raça/ cor n % 

Branco 55 63,2 

Negro 5 5,7 

Pardo 26 29,9 

Outros 1 1,1 

TOTAL 87 99,9 
Fonte: Pesquisa direta 

    

 

Em se tratando do grau de escolaridade dos gestores, verificamos que perpassa 

todos os graus de instrução. Percebemos que em sua grande maioria, 41,4% (n = 36), 

apresentam o nível Superior Completo; 14,9% (n = 13) têm o nível de Pós Graduação; 10,3% 

(n = 9) o nível Médio Completo; 9,2% (n = 8) o Ensino Superior Incompleto; 2,3% (n = 2) o 

Ensino Fundamental Completo; e os demais, Médio Incompleto, Fundamental Incompleto, 

cada um correspondendo a 1,1% (n = 1). 

Apenas um gestor se definiu como alfabetizado, entretanto não identificou qual 

seu nível de instrução. Os demais 16 questionários apresentavam ausência de resposta para 

este item, conforme exemplifica a Tabela 18, a seguir. 

 

 

Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 18. Estatísticas descritivas com relação à 

escolaridade dos gestores 

 Cursos   n % 

Pós-Graduação   13 14,9 

Superior Completo   36 41,4 

Superior Incompleto   8 9,2 

Médio Completo   9 10,3 

Médio Incompleto   1 1,1 

Fundamental Completo   2 2,3 

Fundamental Incompleto   1 1,1 

Alfabetizado   1 1,1 

Não Alfabetizado   - - 

Total   71 81,4 

Ausência de respostas   16 18,4 

TOTAL   87 100 

Fonte: Pesquisa direta  

 

Conforme se observa na Tabela 19, os cursos de graduação mais frequentemente 

realizados pelos Gestores das Unidades Prisionais foram: Direito (52,83% ou n= 28), 

Pedagogia (11,31% ou n= 6), Administração (9,43% ou n= 5), Serviço Social (5,66% ou n= 

3), Segurança Pública (3,77% ou n= 2) e Filosofia (3,77% ou n= 2). Os cursos de Geografia, 

História, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Psicologia e 

Educação Física obtiveram cada qual uma representatividade de 1,89% ou n= 1 das respostas. 

Há de se ressaltar, no entanto, que estes cálculos foram realizados entre os 53 gestores que 

responderam este quesito, pois 34 não responderam esta questão. 

 

Tabela 19. Relação dos cursos de graduação realizados 

pelos gestores das unidades penitenciárias 

Cursos n % 

Direito     28 52,83 

Pedagogia  6 11,31 

Administração   5 9,43 

Serviço Social  3 5,66 

Segurança Pública     2 3,77 

Filosofia  2 3,77 

Geografia     1 1,89 

História   1 1,89 

Ciências da Computação 1 1,89 

Ciências Econômicas   1 1,89 

Ciências Jurídicas  1 1,89 
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Psicologia     1 1,89 

Educação Física  1 1,89 

TOTAL     53 100 

Ausência de resposta   34 

Fonte: Pesquisa direta     

 

Dentre os gestores pesquisados que responderam o instrumento de pesquisa (n= 

32) para identificar o nível da pós-graduação, observamos que a sua grande maioria possui o 

título de especialização (71,87% ou n= 23); com o título de mestrado, apenas 3,12% (n= 1). 

Ressaltamos que oito gestores não diferenciaram qual a titulação da sua pós-graduação. 

Verificamos a ausência de resposta em 55 questionários, como podemos aferir na Tabela 20. 

 

Tabela 20. Gestores com Pós-graduação 

Cursos   n % 

Especialização   23 71,88 

Mestrado   1 3,12 

Doutorado  - - 

Possuem pós-graduação, mas não identificaram 8 25 

TOTAL  32 100 

Ausência de resposta   55   

Fonte: Pesquisa direta       

 

Conforme se observa na Tabela 21, seguinte, os cursos de pós-graduação com 

maior incidência dos gestores das unidades prisionais foram: Gestão Penitenciária (6,90% ou 

n= 6); os demais cursos também na área de “Gestão” (Escolar, Estratégica, Governamental, 

Hospitalar, Pública e de Projetos Sociais) apresentaram os mesmos valores. Entretanto, 

devemos advertir que estes números são um somatório de todas estas especificidades. O curso 

de Direito (Civil, Empresarial, Penal e Público) apresenta 5,75% (n= 5); Segurança Pública, 

3,45% (n= 3); Ciências Criminais, 2,30% (n= 2); os cursos de Administração (Penitenciária e 

Recursos Humanos) apresentaram-se com a mesma intensidade, assim como o de 

Magistratura e de Política (Estratégia e Pública). Os demais cursos, Engenharia de Produção, 

História Cultural, Psicopedagogia Clínica, Terapia Familiar e Tratamento Penal, obtiveram 

individualmente um total de 1,14% (n= 1) das respostas. Há de se ressaltar, no entanto, que 54 

gestores não informaram esta questão. 
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Tabela 21. Cursos de pós-graduação realizados 

pelos gestores das unidades prisionais 

Cursos n % 

Gestão Penitenciária 6 6,90 

Gestão (Escolar, Estratégica, Governamental, 
6 6,90 

Hospitalar, Pública e Projetos Sociais) 

Direito (Civil, Empresarial, Penal e Público) 5 5,75 

Segurança Pública 3 3,45 

Ciências Criminais 2 2,30 

Administração (Penitenciária e Rec. Humanos) 2 2,30 

Magistratura 2 2,30 

Engenharia de Produção 1 1,14 

História Cultural 1 1,14 

Política (Estratégia e Pública) 2 2,30 

Psicopedagogia Clínica 1 1,14 

Terapia Familiar 1 1,14 

Tratamento Penal 1 1,14 

Total 33 37,90 

Ausência de resposta 54 62,07 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta     

 

No que tange ao tempo de serviço em unidade penitenciária, dos gestores que a 

indicaram (n= 85), resultou que o valor mínimo declarado foi de até um ano e o valor máximo 

foi de 25 a 30 anos. Conforme podemos constatar no Quadro 3, a seguir, o maior índice 

corresponde ao período de 1 a 5 anos (53,9% ou n= 48) e o de menor incidência no período de 

10 a 20 anos com 1,1% (n= 1). 

 

Quadro 3. Período de trabalho do gestor na unidade prisional 

Período n % 

Até 1 ano 17 21,5 

1 a 5 anos 48 53,9 

5 a 10 anos 15 16,7 

10 a 20 anos 1 1,1 

20 a 25 anos 2 2,2 

25 a 30 anos 2 2,2 

Total 85 97,6 

Ausência de resposta 2 2,3 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta     
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No Quadro 4, estão apresentadas as estatísticas descritivas a respeito da realização 

de um curso preparatório para exercer o cargo de gestor. Dentre os 86 respondentes, com o 

maior índice se encontram os gestores que não participaram do curso de formação (58,6% ou 

n= 51). Ressaltamos que não obtivemos resposta de um pesquisado. 

 

Quadro 4. Frequência no curso preparatório para gestor 

 n % 

Sim 35 40,2 

Não 51 58,6 

Total 86 98,8 

Não respondeu 1 1,1 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta     

 

A qualidade do curso preparatório para gestor de unidade penitenciária foi 

avaliada por 35 gestores. Conforme verificamos na Tabela 22, abaixo, o maior índice 

corresponde à classificação de “Muito bom” (21,8% ou n= 18); classificaram como 

“Excelente” 11,5% (n= 9) dos gestores pesquisados; como “Razoável” um total de 9,2% (n= 

7) e apenas 2,3% (n= 1) o classificaram como inadequado.  

 

Tabela 22. Qualidade do curso preparatório 

para gestor de unidade prisional 

Avaliação n % 

Excelente 9 11,5 

Muito bom 18 21,8 

Razoável 7 9,2 

Inadequado 1 2,3 

Total 35 44,8 

Ausência de resposta 52 55,2 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

No item que se refere à necessidade de formação profissional para o 

desenvolvimento das atividades de gestor de unidade prisional, aferimos na Tabela 23 que a 

maioria afirma possuir necessidade de uma formação específica para a área em questão 

(67,8% ou n= 59). Em detrimento de uma parcela considerável que afirma não possuir 
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necessidade desta formação (29,9% ou n= 26). Lembramos que dois gestores pesquisados não 

se pronunciaram sobre este item. 

 

Tabela 23. Necessita de formação para o 

cargo de gestor de unidade prisional 

Quesito n % 

Sim 59 67,8 

Não 26 29,9 

Total 85 97,7 

Ausência de resposta 2 2,3 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta     

 

O segundo tópico do instrumento se direciona a realizar uma avaliação mais 

específica da educação no sistema penitenciário. Iniciamos na busca de identificar os quesitos 

que na opinião dos gestores diferenciam a educação prisional das outras modalidades de 

ensino. Os itens avaliados foram dispostos em uma questão de múltipla escolha, os quais 

eram: metodologia de ensino, postura do professor, conteúdos, material didático, recursos 

pedagógicos, avaliação da aprendizagem e formação específica para professor. Os resultados 

estão calculados entre os 87 gestores que participaram da pesquisa, considerando que eles 

poderiam indicar mais de um item, de acordo com a Tabela 24. 

 

Tabela 24. Diferenças entre a educação prisional e outras modalidades de ensino 

    Respostas 

   n % % de casos 

Metodologia de ensino 50 20 57,5 

Postura do professor 54 21,6 62,1 

Conteúdos 23 9,2  26,4 

Material didático 25 10 28,7 

Recursos pedagógicos 31 12,4 35,6 

Avaliação da aprendizagem 23 9,2 26,4 

Formação específica para professor 44 17,6 50,6 

Fonte: Pesquisa direta       

 

Podemos enfatizar que as maiores importâncias encontradas nesta questão estão 

relacionadas com a postura do professor (62,1% ou n= 54), a metodologia de ensino (57,5% 

ou n= 50) e a formação específica (50,6% ou n= 44). 
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Quanto ao grau de importância da educação prisional para os alunos presos, na 

concepção dos gestores, a maior parte classifica como “Muito importante” (82,8% ou n= 72), 

conforme podemos nos certificar no Gráfico 10. 

Gráfico 10. Importância da educação prisional para o preso

2,3% 3,4%

82,8%

11,5%

Muito importante (82,8%)

Importante (11,5%)

Pouco importante (2,3%)

Brancos (3,4%)

 

Observando que a aplicação da divulgação do Projeto Educando para a Liberdade 

aconteceu somente para os governos estaduais, observamos na Tabela 25 que, dentre os 

gestores das UPs que participaram da pesquisa, apenas 34,5% (n= 30) possuem conhecimento 

sobre o referido projeto, incitando com isso uma baixa representatividade neste quesito, na 

medida em que 59,8% (n= 52) afirmaram desconhecê-lo. 

 

Tabela 25. Conhece o Projeto Educando  

para a Liberdade 

 n % 

Sim 30 34,5 

Não 52 59,8 

Total 82 94,3 

Brancos 5 5,7 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Talvez este dado explique, de acordo com a Tabela 26, a baixa atuação do referido 

projeto nas unidades prisionais relativas à amostra diagnosticada, com apenas 16,1% (n= 14) 

de execução, o que não acontece em sua grande maioria (77% ou n= 67). 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 26. Execução do Projeto Educando 

para a Liberdade 

 n % 

Sim 14 16,1 

Não 67 77,0 

Total 81 93,1 

Brancos 6 6,9 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

De acordo com o Gráfico 11, a seguir, constatamos que ao fazer menção à 

participação dos gestores em alguma fase ou atividade relacionada ao projeto, ratificamos 

mais uma vez o não envolvimento nestas ações com 82,2% de indicação, demonstrando assim 

uma mínima participação (11,5%). Mesmo considerando que 34,5% dos gestores possuem 

conhecimento sobre a sua existência, como já aferimos na Tabela 25 anterior. 

 

5,7% 11,5%

82,8%

Sim (11,5%)

Não (82,8%)

Brancos (5,7%)

 

 

A Tabela 27 assegura que a maior parte (77% ou n= 67) dos gestores desconhece 

a participação de algum diretor neste projeto. 

 
Tabela 27. Conhece algum diretor de unidade penitenciária 

que participou do projeto 

 n % 

Sim 15 17,2 

Não 67 77,0 

Total 82 94,3 

Brancos 5 5,7 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

Gráfico 11. Participou de alguma atividade ou fase do projeto 

Fonte: Pesquisa direta 
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Com relação ao tempo destinado às atividades educacionais nas salas de aulas das 

unidades penitenciárias do Brasil, mediante os dados amostrais na Tabela 28, averiguamos 

que 46,0% (n= 40) dos gestores o classificam como “Suficiente”, entretanto observamos que 

uma parcela considerável se absteve da resposta. Consentiram o item em “Branco” 23,0% (n= 

20). 

 
Tabela 28. Tempo destinado às atividades  

de sala de aula nas penitenciárias 

 n % dos casos 

Suficiente 40 46,0 

Insuficiente 27 31,0 

Total 67 77,0 

Branco 20 23,0 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

O terceiro e último tópico a ser examinado diz respeito à avaliação do curso e das 

condições em que ele se realiza. Ponderamos que alguns aspectos devem ser considerados 

para que haja um resultado satisfatório. Dentre eles, elencamos alguns, como diagnosticar os 

fatores que dificultam o fluxo normal das aulas nas unidades prisionais, o que é feito para 

minimizar estas dificuldades, se há um acompanhamento do trabalho dos professores, como é 

realizado, que outras atividades ou recursos pedagógicos são disponibilizados para ampliar e 

reforçar a aprendizagem dos alunos presos. 

Acerca da indagação se existem fatores que dificultam o fluxo normal das aulas 

nas unidades prisionais, acuramos na Tabela 29 que a grande maioria, 71,3% (n= 62), afirmou 

positivamente que existem fatores que dificultam as atividades educativas. 

 
Tabela 29. Existem fatores que dificultam o fluxo normal das aulas 

nas unidades prisionais. 

 n % 

Sim 62 71,3 

Não 12 13,8 

Total 74 85,1 

Brancos 13 14,9 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    
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Foram avaliados dez itens para que os pesquisados indicassem quais teriam maior 

incidência na alteração do fluxo normal das atividades educativas em suas unidades 

prisionais, considerando que estes itens são de múltipla escolha. São eles: regras internas de 

segurança, falta de colaboração dos agentes prisionais, falta de colaboração do diretor da 

unidade prisional, ameaças de rebelião dos presos da unidade prisional, dificuldade na 

condução dos presos às salas de aula, falta de espaço físico para as aulas, falta de material 

didático, falta de recursos pedagógicos, falta de acompanhamento pedagógico e falta de 

professores. 

Dentre os mais indicados, conforme a Tabela 30, abaixo, a falta de espaço físico 

para as aulas na unidade prisional configura 37,9% (n= 33) na incidência das respostas, a 

maior porcentagem. 

Em seguida, foi examinado que as regras internas de segurança apresentam 34,5% 

(n= 30) e em terceiro lugar a falta de material didático para as aulas com 29,9% (n= 26) 

também compromete o fluxo normal das aulas.  

 

Tabela 30. Fatores que dificultam o fluxo normal das aulas nesta unidade prisional 

    Respostas 

   n % % de casos 

Regras internas 30 15,2 34,5 

Falta de colaboração dos agentes 19 9,6 21,8 

Falta de colaboração do diretor 3 1,5 3,4 

Ameaças de rebeliões 15 7,6 17,2 

Dificuldade na condução dos presos 24 12,1 27,6 

Falta de espaço para aula 33 16,7 37,9 

Falta de material didático 26 13,1 29,9 

Falta de recursos pedagógicos 25 12,6 28,7 

Falta de acompanhamento pedagógico 9 4,5 10,3 

Falta de professores 14 7,1 16,1 

Fonte: Pesquisa direta       

 

De acordo com a Tabela 31, os respondentes confirmaram que existem fatores que 

dificultam ou impedem a presença regular dos alunos nas aulas; isso representa 47,1% (n= 

41). 
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Tabela 31. Existem fatores que dificultam ou impedem  

a presença regular dos alunos 

 n % 

Sim 41 47,1 

Não 27 31,0 

Total 68 782 

Brancos 19 21,8 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Diante dos fatores que foram estabelecidos na Tabela 32, os mais preponderantes 

foram as regras internas de segurança com 25,3% dos casos (n= 22); em seguida, a 

dificuldade durante a condução dos presos às salas de aulas com 23,0% (n= 20); logo depois a 

falta de espaço físico com 21,8% (n= 19).  

 

Tabela 32. Fatores que dificultam a presença regular dos alunos 

    Respostas 

   n % % de casos 

Regras internas de segurança 22 15,4 25,3 

Falta de colaboração dos agentes prisionais 16 11,2 18,4 

Falta de colaboração do diretor da UP 2 1,3 2,3 

Ameaças de rebeliões dos presos 15 10,5 17,2 

Dificuldades na condução dos presos às salas de aula 20 14 23 

Falta de espaço físico 19 13,3 21,8 

Falta de material didático 16 11,2 18,4 

Falta de recursos pedagógicos 15 10,5 17,4 

Falta de acompanhamento pedagógico 8 5,6 9,2 

Outros 10 7 11,5 

Fonte: Pesquisa direta       

 

A Tabela 33 indica que, entre os 67,8% (n= 59) que responderam esta questão, 

46% (n= 40) afirmaram que o trabalho dos professores é acompanhado pela SEDUC ou por 

um órgão equivalente e que 21,8% (n= 19) informaram a não existência deste 

acompanhamento.  
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Tabela 33. Há o acompanhamento do  

trabalho dos professores 

 n % 

Sim, pela SEDUC 18 20,7 

Sim (equivalente) 22 25,3 

Não 19 21,8 

Total 59 67,8 

Brancos 28 32,2 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

A Tabela 34 apresenta 74,7% (n= 65) dos investigados que responderam a nossa 

pesquisa; em sua maioria, 56,3% (n= 49) afirmaram que o trabalho dos professores passa por 

uma avaliação, porém 18,4% (n= 16) afirmaram a não existência avaliativa. 

 

Tabela 34. Há avaliação do trabalho dos professores 

 n % 

Sim 49 56,3 

Não 16 18,4 

Total 65 74,7 

Brancos 22 25,3 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Outro quesito investigado durante o período da pesquisa refere-se à utilização de 

diferentes atividades ou recursos que são disponibilizados para ampliar ou reforçar a 

aprendizagem dos alunos. Dentre eles estão: uso da biblioteca, material didático, sala de 

estudo, tutor ou monitor de reforço escolar e se há tempo destinado para estudo fora do 

horário do espaço escolar. De acordo com a Tabela 35, podemos constatar a incidência na 

utilização do uso da biblioteca como mais um recurso facilitador da aprendizagem dos alunos. 

Como podemos observar, a biblioteca se apresenta como um recurso bem utilizado pelo aluno 

preso na opinião de 58,6% (n= 51) dos gestores. Cerca de 44,8% (n= 39) dos gestores 

prisionais afirmaram existir material didático suficiente para que os alunos possam ampliar 

sua aprendizagem. Com relação às salas de estudos para os discentes ampliarem seus 

conhecimentos, podemos aferir que dentre os pesquisados respondentes o índice de respostas 

afirmativas foi de 9,2% dos casos (n= 8). Quanto à presença de tutores ou monitores, de 

acordo com os dados a seguir, é mínima a sua existência, configurando apenas 6,9% (n= 6) 
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com esse tipo de recurso em sua UP. Com um percentual de 16,1% (n= 14) de afirmações 

positivas, os discentes possuem um tempo direcionado para estudo fora do horário do espaço 

escolar. 

 

Tabela 35. Recursos disponibilizados para ampliar a aprendizagem dos alunos 

    Respostas 

   n % % de casos 

Biblioteca 51 38,8 58,6 

Material didático 39 30 44,8 

Sala de estudo 8 6,1 9,2 

Tutor ou monitor de reforço 6 4,6 6,9 

Tempo para estudo fora do horário do espaço escolar 14 10,6 16,1 

Outros 13 9,9 14,9 

Fonte: Pesquisa direta       

 

Também consideramos salutar investigar se existem ações planejadas para 

melhorar a oferta da educação prisional nas unidades. Neste sentido, os investigados 

afirmaram positivamente com 47,1%, dentro do total de 75,9% (n= 66) respondentes, como se 

apresenta na Tabela 36. 

 
Tabela 36. Há ações planejadas para a  

oferta da educação prisional 

 n % 

Sim 41 47,1 

Não 25 28,7 

Total 66 75,9 

Brancos 21 24,1 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Considerando esta oferta educacional existente, 41,4% (n= 36) dos gestores 

prisionais afirmaram que realizam ações planejadas para aprimorar a aprendizagem dos 

discentes, conforme a Tabela 37. 
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Tabela 37. Há ações planejadas para melhorar  

a aprendizagem dos discentes 

 n % 

Sim 36 41,4 

Não 27 31,0 

Total 63 72,4 

Brancos 24 27,6 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Um questionamento salutar que buscamos diagnosticar é se existem ações que 

estão sendo planejadas para melhorar os espaços físicos destinados à realização das aulas. A 

pesquisa apontou que 49,4% (n= 43) dos gestores prisionais, a maior parcela, afirmou não 

existirem ações planejadas neste sentido, representando assim quase 50% dos pesquisados, de 

acordo com a Tabela 38. 

 

Tabela 38. Existem ações planejadas para  

melhorar os espaços para as aulas 

 n % 

Sim 32 36,8 

Não 43 49,4 

Total 75 86,2 

Brancos 12 13,8 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

A Tabela 39 concerne à realização de um trabalho em conjunto entre as 

Secretarias de Educação e de Justiça, estabelecendo uma parceria para a execução das 

atividades de educação prisional. Cerca de 60,9% (n= 53) da população investigada afirmou a 

existência desta parceria entre as secretarias, favorecendo o desenvolvimento das atividades 

nas unidades prisionais.  
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Tabela 39. Há parceria entre as Secretarias  

de Educação e Justiça nas atividades 
 n % 

Sim 53 60,9 

Não 18 20,7 

Total 71 81,6 

Brancos 16 18,4 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

A pesquisa aponta que 67,8% (n= 59) dos gestores consideram que a 

escolarização mudou qualitativamente a atitude dos alunos que se envolveram com a prática 

educativa nas prisões. A Tabela 40 apresenta estes dados. 

 

Tabela 40. A escolarização mudou  

qualitativamente a atitude dos alunos 

 n % 

Sim 59 67,8 

Não 5 5,7 

Total 64 73,6 

Brancos 23 26,4 

TOTAL 87 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Elencamos algumas mudanças que consideramos preponderantes na busca de 

identificá-las, entre elas: maior solidariedade para com os demais presos, conscientização dos 

seus direitos e deveres, grau dos conhecimentos adquiridos e menor agressividade no âmbito 

da UP. 

Em se tratando das mudanças de atitudes ocasionadas, a primeira focaliza a 

identificação de uma maior solidariedade para com os demais presos, que ficou com uma taxa 

bastante representativa de 42,5% (n= 37); também nos apresenta uma maior incidência na 

conscientização dos direitos e deveres dos presos com uma margem de 62,1% (n= 54). Em se 

tratando da alteração de atitude acerca do maior grau de conhecimentos adquiridos, podemos 

asseverar que, dentre os pesquisados, cerca de 65,5% dos casos (n= 57) identificaram que a 

escolarização dos alunos reclusos apresentou mais conhecimento adquirido entre eles. 

Esta pesquisa também apresenta que, dentre os pesquisados, 60,9% (n= 53) 

garantiram que houve uma baixa agressividade no âmbito da UP diante dos alunos que 
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participavam das atividades educacionais, assegurando com isso que a escolarização contribui 

para minimizar este índice tão prejudicial para o ambiente estudado, conforme a Tabela 41. 

 

Tabela 41. Fatores qualitativamente alterados devido à escolarização dos presos 

    Respostas 

   n % % de casos 

Maior solidariedade com os presos 37 18 42,5 

Conscientização dos direitos e deveres 54 26 62,1 

Conhecimentos adquiridos 57 27 65,5 

Menor agressividade 53 25 60,9 

Outros 9 4 10,3 

Fonte: Pesquisa direta       

 

Objetivamos identificar em quais aspectos esta escolarização contribui para a 

reintegração do aluno recluso à sociedade. Para tanto, destacamos e verificamos alguns 

aspectos, como através da formação do cidadão, da formação educacional e cultural. 

Neste sentido, a Tabela 42, seguinte, nos informa que, através da formação do 

cidadão 58,6% (n= 51), os gestores consideraram contribuir para a reintegração do preso à 

sociedade através dos temas abordados em sala de aula. Cerca de 54% (n= 47) já defendem 

que esta reintegração pode ser facilitada quanto aos aspectos da qualificação profissional, mas 

63,2% (n= 55) afirmam que é a formação educacional. Considerando o último item avaliado, 

foi identificado entre 51,7% (n= 45) dos gestores que a formação cultural contribui e é ainda 

um dos fatores que auxiliam no retorno do preso à sociedade. 

 

Tabela 42. Aspectos que contribuem para a reintegração do preso à sociedade 

    Respostas 

   n % % de casos 

Através da formação do cidadão 51 24 58,6 

Através da qualificação profissional 47 22 54 

Através da formação educacional 55 26 63,2 

Através da formação cultural 45 21 51,7 

Outros 15 7 17,2 

Fonte: Pesquisa direta       
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4.2 Descrição das características do funcionamento das escolas nas unidades prisionais 

 

No universo da nossa pesquisa, foram entrevistados 76 responsáveis pela escola 

em unidades penitenciárias. Identificamos que eles exerciam várias funções: agente prisional, 

apoio pedagógico, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, chefe 

de disciplina, chefe de núcleo de ensino, coordenador das atividades educativas e laborais, 

coordenador pedagógico, diretor escolar, gerente adjunto, oficial administrativo, orientador 

pedagógico, pedagogo, professor, psicólogo, psicopedagogo, supervisor administrativo, 

supervisor pedagógico e técnico penitenciário. 

O número máximo do contingente de internos em uma UP foi de 7.218 em 

Brasília, observando que a capacidade máxima da unidade era de 8.000, e a menor em 

capacidade foi encontrada no Mato Grosso com apenas 16 vagas, porém a média encontrada 

entre as unidades pesquisadas foi de 655 presos. A respeito do número de presidiários em 

regime fechado, o valor máximo também foi em Brasília com 4.883 e o mínimo no Ceará com 

16, advertindo que a média ficou em torno de 449. 

A pesquisa nos revelou que o maior número de presidiários em regime semiaberto 

se encontra em Brasília com 2.335 e em Pernambuco o mínimo com um preso. A média 

encontrada no universo da pesquisa foi de 190 presos. Em uma unidade penitenciária de São 

Paulo foram identificados 864 detentos trabalhando, sendo assim o número máximo 

encontrado, e o mínimo no Ceará com apenas um. A média de reclusos executando trabalho 

na prisão foi de 153.  

Com relação aos detentos matriculados na escola, o Distrito Federal, Brasília, 

informa que o máximo encontrado foi de 988, em detrimento do Mato Grosso, que apresentou 

o mínimo, com apenas sete detentos. Entretanto, a média ficou em torno de 125 reclusos. 

Deste universo pesquisado, procuramos identificar o maior número de apenados frequentando 

a escola e encontramos no estado do Paraná 320 detentos, e o mínimo ficou com o Mato 

Grosso, apenas sete. A média ficou em torno de 88. 

Observa-se que o número de agentes prisionais disponíveis na UP para a 

condução destes presos apresenta um maior número no estado de Minas Gerais com 590 

agentes, enquanto no Ceará existe unidade que possui apenas um. Na pesquisa em geral, a 

média é de 84 agentes. 
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As unidades prisionais se diferenciam em muitos aspectos. Dentre eles, mediante 

os dados recebidos pela nossa pesquisa, podemos averiguar as proporções dos presos que 

trabalham, estudam e estão matriculados, além dos reclusos que efetivamente frequentam as 

aulas nas unidades penitenciárias (UPs). Também podemos estabelecer relação entre a 

proporção dos reclusos para cada agente prisional. 

Consoante com o Quadro 5, podemos perceber que a proporção dos presos que 

trabalham nas UPs varia de um valor mínimo 0 a 100 como um valor máximo de reclusos. 

Dentre os 59 casos válidos deste quesito, a média das pessoas desprovidas de liberdade que 

executam um trabalho nas unidades penitenciárias ficou em torno de 30, com desvio padrão 

de 26. 

 

Quadro 5. Estatística descritiva da proporção dos presos que trabalham 

n Casos válidos 59 Proporção de presos 

  Ausência de respostas   que trabalham 

Média       30 

Desvio Padrão   26 

Mínima       0 

Máxima       100 

Fonte: Pesquisa direta           

 

Com relação ao Quadro 6, podemos entender a proporção dos presos que estudam 

nas UPs. A diferença entre o valor mínimo e máximo de reclusos que estudam pode variar de 

0 a 100. Dentre os 61 casos válidos deste item, a média foi de 28 e o desvio padrão 24. 

 

Quadro 6. Estatística descritiva da proporção dos presos que estudam 

n Casos válidos 61 Proporção de presos 

  Ausência de respostas   que estudam 

Média       28 

Desvio Padrão   24 

Mínima       0 

Máxima       100 

Fonte: Pesquisa direta           

 

A descrição da proporção dos estudantes, no Quadro 7, que frequentam as aulas é 

bastante significativa. Diante dos dados referentes a 64 unidades penitenciárias, podemos 
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notar que a variação entre o número mínimo e máximo de estudantes pode variar de 19 a 100. 

Ainda assim, permanece com uma média muito boa de 83 reclusos, com desvio padrão de 22. 

 

Quadro 7. Estatística descritiva da proporção dos estudantes que frequentam as aulas 

n Casos válidos 64 Proporção de presos 

  Ausência de respostas   que estudam 

Média       83 

Desvio Padrão   22 

Mínima       19 

Máxima       100 

Fonte: Pesquisa direta           

 

Mediante os dados apresentados na Tabela 8, os alunos presos utilizam a 

biblioteca de forma geral, segundo os responsáveis pelas escolas, para empréstimos (61,85% 

ou n= 47) e para pesquisa e estudo (3,95% ou n= 3). Observamos que entre os investigados 

13,15% (n= 10) informaram a não existência de tal sala e que 21,05% (n= 16) não 

responderam esta questão. 

 

Quadro 8. Como os alunos presos utilizam a biblioteca 

 n % 

Para empréstimos 47 61,85 

Para pesquisa e estudo 3 3,95 

Não existe 10 13,15 

Total 60 78,95 

Brancos 16 21,05 

TOTAL 76 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Com relação à proporção de presos por agentes prisionais, verificamos no Quadro 

9 a existência de um dado muito pertinente, no que concerne ao valor mínimo e máximo para 

cada um destes profissionais assistirem. O valor varia entre 0 e 143. Mediante o exposto, 

verificamos o quão grave é o ambiente de trabalho dos agentes prisionais, pois existem casos 

em que um agente deve dar assistência a 143 reclusos. 

Prosseguindo nesta análise, aferimos que a média corresponde a um agente 

prisional para cada grupo de 12 presos, com desvio padrão de 22.  
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Destaca-se que na maioria das escolas, cujos responsáveis responderam esta 

questão, 44,7% afirmam (n= 34) a não existência de atividades profissionalizantes e somente 

40,8% afirmam que há atividades profissionalizantes nas unidades prisionais, conforme os 

dados do Gráfico 12. Houve, no entanto, ausência dessa informação entre 14,5% dos 

pesquisados (n= 11). 

 

15% 41%

44%

Sim (40,8%)

Não (44,7%)

Brancos (14,5%)

 

Na elevada maioria das unidades prisionais (85,5% ou n= 65) as aulas acontecem 

regularmente, conforme o Gráfico 13, apresentado a seguir. No entanto, há que se dizer que 

em 5,3% dos casos (n= 4) as aulas não acontecem regularmente, e dentre os responsáveis 

escolares 9,2% (n= 7) não se pronunciaram sobre esta questão. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 9. Estatística descritiva da proporção de presos por agente prisional 

 N Casos válidos 59 Proporção de presos 

  Ausência de respostas   por agente 

Média       12 

Desvio Padrão   22 

Mínima       0 

Máxima       143 

Fonte: Pesquisa direta          

Gráfico 12. Existência de atividades profissionalizantes para os presos 

Fonte: Pesquisa direta 

Gráfico 13. As aulas acontecem regularmente

9,2%

85,5%

5,3%

Sim (85,5%)

Não (5,3%)

Brancos (9,2%)

 

Fonte: Pesquisa direta 
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No que tange à existência de fatores que dificultam o funcionamento normal das 

atividades escolares, de acordo com a Tabela 43, na maioria das escolas (72,4% ou n= 55) 

referidas, existem obstáculos segundo os próprios responsáveis escolares. 

 
Tabela 43. Existem fatores que dificultam 

o funcionamento normal da escola 

 n % 

Sim 55 72,4 

Não 13 17,1 

Total 68 89,5 

Brancos 8 10,5 

TOTAL 76 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

Na Tabela 44, a seguir, constam os fatores que dificultam o funcionamento 

normal das atividades educacionais nas escolas pesquisadas, conforme as informações dos 

responsáveis pela execução das referidas atividades. Elencamos os três fatores com maior 

incidência que dificultam o funcionamento normal, são eles: a falta de recursos pedagógicos 

representa 46,1% (n= 35) dos casos, as regras internas de segurança com 43,4% (n= 33) e, por 

fim, a falta de material didático com 39,5% (n= 30). Advertimos que todos estes fatores que 

constam na tabela abaixo incidem negativamente sobre o trabalho que é desenvolvido no 

ambiente interno das unidades prisionais. 

 

Tabela 44. Fatores que dificultam o funcionamento normal das escolas 

   n % 

Regras internas de segurança 33 15 

Falta de colaboração dos agentes prisionais 17 7,6 

Falta de colaboração do diretor da UP 3 1 

Ameaças de rebeliões dos presos da UP 10 4,5 

Dificuldades na condução dos presos às salas de aula 20 9 

Falta de espaço físico para as aulas na UP 29 13 

Falta de material didático 30 13,3 

Falta de recursos pedagógicos 35 15,6 

Falta de acompanhamento pedagógico 7 3 

Falta de condições apropriadas das salas de aulas 29 13 

Outras   11 5 

Fonte: Pesquisa direta     
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No que tange à existência das salas de aulas, encontramos um saldo positivo, pois 

60,5% (n= 46) das unidades apresentam salas adequadas para o desenvolvimento das 

atividades escolares, como podemos observar no Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Existência de salas adequadas para as aulas

3,9%

60,6%

35,5% Sim (60,5%)

Não (35,5%)

Brancos (3,9%)

 

De acordo com o Gráfico 15, na maior parte dos casos (85,5% ou n= 65), não 

existem salas direcionadas especificamente para estudo. Apenas 7,9% (n= 6) asseguraram a 

sua existência. Ainda assim, advertimos que 6,6% dos pesquisados omitiram este dado, 

conforme explícito abaixo. 

Gráfico 15. Existência de salas para estudo

6,6% 7,9%

85,5%

Sim (7,9%)

Não (85,5%)

Brancos (6,6%)

 
 

A Tabela 45 apresenta-nos os dados acerca da existência do tutor ou monitor de 

reforço nas unidades. Na ampla maioria dos casos, inexiste tal figura (78,9% ou n= 60). Com 

uma percentagem de 13,2% (n= 10), foi assegurada existência. A tabela abaixo representada 

também nos informa que entre os 76 partícipes, 7,9% se ausentaram desta resposta (N= 6). 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta 

Fonte: Pesquisa direta 
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Tabela 45. Existência de tutor ou monitor de reforço 

 n % 

Sim 10 13,2 

Não 60 78,9 

Total 70 92,1 

Brancos 6 7,9 

TOTAL 76 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

De acordo com 46,1% dos dados, não há tempo reservado para estudos fora do 

horário escolar, mas também encontramos 39,5% dispondo deste tempo particular para 

estudar, conforme podemos aferir no Gráfico 16. 

 

14,5% 39,5%

46,1%

Sim (39,5%)

Não (46,1%)

Brancos (14,5%)

 

Sobre o fornecimento do material didático para os alunos reclusos, podemos 

atestar o recebimento em sua grande maioria, 72,4% (n= 55), em detrimento de 18,4% (n= 14) 

que afirmam o contrário, de acordo com o Gráfico 17.  

 

9,2%

72,4%

18,4% Sim (72,4%)

Não (18,4%)

Brancos (9,2%)

 

Um item bastante relevante na nossa pesquisa é a questão sobre a taxa adicional 

por insalubridade dos professores que trabalham com este público-alvo. 

Gráfico 16. Há um tempo reservado para estudar fora do horário da escola 

Fonte: Pesquisa direta 

Fonte: Pesquisa direta 

Gráfico 17. Fornecimento do material didático para os alunos 
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Diante deste questionamento, ratificamos que 65,8% (n= 50) dos responsáveis das 

escolas nas unidades prisionais não o recebem. Apenas 22,4% (n= 17) são assistidos por este 

benefício, de acordo com a Tabela 46. 

 

Tabela 46. Professores recebem por insalubridade 

 n % 

Sim 17 22,4 

Não 50 65,8 

Total 67 88,2 

Brancos 9 11,8 

TOTAL 76 100 

Fonte: Pesquisa direta    

 

O instrumento utilizado para a investigação nas unidades prisionais, e 

consequentemente nas escolas que funcionam em seu interior, nos ofereceu condições de 

avaliar as características gerais das salas de aulas e dos presídios como um todo. Também nos 

possibilitou observar algumas condições de funcionamento das escolas, conforme podemos 

constatar no Quadro 10 a seguir. 

 

Quadro 10. Características gerais das salas de aula 

Aspectos 

Conceitos 

Satisfatório 
Parcialmente 

Insatisfatório 
satisfatório 

Acústica (sonoridade) 28 (36,8%) 17 (22,4%) 17 (22,4%) 

Limpeza da sala de aula 37 (48,7%) 24 (31,6%) 3 (3,9%) 

Iluminação da sala de aula 35 (46,1%) 19 (25,0%) 9 (11,8%) 

Ventilação da sala de aula 26 (34,2%) 21 (27,6%) 17 (22,4%) 

Água potável 28 (36,8%) 18 (23,7%) 17 (22,4%) 

Dimensão da sala de aula em relação à quantidade de 
alunos 35 (46,1%) 15 (19,7%) 13 (17,1%) 

Mobiliário da sala de aula em relação ao espaço físico 30 (39,5%) 23 (30,3%) 9 (11,8%) 

Mobiliário da sala de aula em relação à quantidade de 
alunos 36 (47,4%) 12 (15,8%) 15 (19,7%) 

Manutenção da mobília 28 (36,8%) 19 (25,0%) 15 (19,7%) 

Instalações sanitárias próximas à sala de aula 28 (36,8%) 16 (21,1%) 19 (25,0%) 

Fonte: Pesquisa direta 
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Conforme os dados presentes no Quadro 10, de forma geral, na maioria das 

escolas, existem aspectos que comprometem a qualidade das atividades educacionais. De 

acordo com as constatações, os seguintes aspectos foram considerados como “Parcialmente 

satisfatório” ou “Insatisfatórios”: acústica (sonoridade) com 44,8% dos casos ou n= 34 

escolas; ventilação da sala de aula com 50% dos casos ou n= 38 escolas; a presença de água 

potável em 46,1% dos casos ou n= 35 escolas; mobiliário da sala de aula em relação ao 

espaço físico em 42,13% dos casos ou n= 32 escolas; a manutenção do mobiliário com 44,7% 

dos casos ou n= 34 escolas e por fim, as instalações sanitárias próximas à sala de aula com 

46,1% dos casos ou n= 35 escolas. 

Não obstante, quatro características apresentam-se de forma satisfatória, são elas: 

limpeza da sala de aula com 48,7% dos casos ou n= 37 escolas; iluminação da sala de aula 

com 46,1% dos casos ou n= 35; dimensão da sala de aula em relação à quantidade de alunos 

com uma representação de 46,1% dos casos ou n=35 escolas e finalizando o mobiliário da 

sala de aula em relação à quantidade de alunos com 47,4% ou n= 36 escolas. 

Diante do exposto, constatamos ser necessário realizar ações que modifiquem e 

favoreçam o desenvolvimento da prática educativa nas unidades penitenciárias, considerando 

os aspectos primordiais que devem ser restabelecidos para que assim os reclusos tenham 

acesso a um dos seus direitos adquiridos constitucionalmente, a educação. Afinal, conforme 

dados da própria pesquisa, esta ação educativa é capaz de possibilitar uma mudança de 

postura e do modo de agir entre os apenados. Evidenciamos que este processo poderá ocorrer 

de forma longa e gradual, dependendo da mobilização governamental acerca deste tema. 
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Considerações Finais 

__________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de integração da grande sociedade se 

irá gradualmente desenvolvendo, na medida em 

que os conflitos se resolvam e o conhecimento das 

consequências das novas estruturas sociais se 

faça mais completo e mais perfeito. 

(Anísio Teixeira, 1968, p. 34). 
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CAPÍTULO V 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante o quadro revelado na análise, como consta no capítulo anterior, 

podemos identificar as dificuldades e suas potencialidades. Com base no objetivo geral e 

específico da nossa pesquisa, evidenciamos os seguintes dados. 

 

5.1 Perfil do gestor da unidade prisional 

 

Observamos a partir dos nossos resultados que a ampla maioria dos gestores das 

unidades prisionais é preponderantemente do gênero masculino, com a faixa etária de idade 

de 44 anos. Torna-se válido ressaltar que é considerável a porcentagem feminina atuante nesta 

profissão, lembrando que se trata da amostra com a qual obtivemos contato, podendo ter uma 

representatividade maior considerando o número de instrumentos enviados. Quanto à 

raça/cor, a maioria se autodefiniu como sendo da cor “Branca”. O maior índice descritivo com 

relação ao grau de escolaridade encontra-se com o nível superior completo, pertencente a uma 

área correlata ao seu quadro profissional, o curso de Direito. 

Ressaltamos que alguns gestores deram prosseguimento a um novo patamar 

educativo, com a pós-graduação, no nível de especialização, na área de Gestão Penitenciária. 

Ademais, constatamos que uma parcela considerável entre os referidos investigados possui 

cursos de nível superior em áreas distintas, não necessariamente relacionadas à área prisional, 

sendo extremamente necessária a realização de cursos que favoreçam a formação necessária, a 

fim de que assim eles(as) possam exercer com total responsabilidade a atual função que lhes 

compete. 

De acordo com estes dados, averiguamos que uma grande parcela considerou 

necessitar de uma formação específica para exercer o cargo de gestor de unidade prisional. 

Porém, a ampla maioria não participou do referido processo de formação. Apuramos uma 

discrepância entre a necessidade e a realidade, pois, enquanto afirmam haver necessidade de 

formação, não frequentam o curso direcionado para tal fim. 
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5.2 Dificuldades no quadro educacional do sistema penitenciário brasileiro 

 

Perante a revisão da literatura, observamos que alguns autores evidenciavam a 

falta de dados e materiais coletados que focassem este assunto estudado. Entretanto, podemos 

justificar essa afirmação com base na baixa taxa de retorno com relação ao instrumento 

avaliativo enviado via correio aos gestores das unidades prisionais. Isso pode apresentar um 

descrédito de quem está na direção destas UPs com respeito à oferta da educação no sistema 

prisional (não obtivemos retorno dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas e 

Rondônia). Este aviltamento educacional talvez resplandeça na possibilidade de mascarar a 

realidade vivenciada, demonstrando uma isenção em transformá-la ou em apresentar os dados 

solicitados, para que assim pudéssemos nos deparar com um verdadeiro mosaico no âmbito da 

educação prisional no Brasil. 

Um grave descontentamento nos arremeteu ao analisar que a maior parte dos 

gestores das UPs que participaram da pesquisa desconhece a existência do Projeto Educando 

para a Liberdade, mesmo considerando que as atividades de implementação do referido 

Projeto se direciona-se aos governantes. Consideramos que a gestão de cada UP deveria se 

apropriar dos objetivos do Projeto Educando para a Liberdade. Com isso, fica evidente a 

baixa atuação das atividades e das ações do referido projeto. Como propiciar uma mudança na 

realidade prisional se os principais atores responsáveis em recrutar atividades ímpares para as 

suas unidades, os gestores, desconhecem o projeto que está promovendo justamente estas 

ações? Isso justifica o alto índice do não desenvolvimento de práticas educativas no âmbito 

prisional. Associado a isso está o não envolvimento dos gestores em alguma fase ou atividade 

relacionada ao projeto. 

A grande maioria afirma a existência de fatores que dificultam o fluxo normal das 

aulas nas UPs. Dentre os principais, foram elencados a falta de espaço físico para as aulas, o 

excesso de regras internas e em terceiro lugar a falta de material didático para as aulas. 

Conforme diagnosticado, persiste o problema da falta de local adequado para a realização das 

aulas, todavia a maior parcela entre os entrevistados indicou a não existência de ações 

planejadas para melhorar estes espaços. Consideramos que a resolução de tais problemas se 

torna inviável se não houver apoio técnico e governamental, pois se faz necessário uma 

manutenção estrutural nas unidades, e para isto necessita-se do emprego de verbas 

direcionadas para tal fim.  
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Verificamos que o quadro estatístico da quantidade dos presos nas UPs se 

diferencia de um estado para outro da federação. Entretanto, percebemos que, diante do 

conjunto estudado, o quadro geral apresenta um excedente de presos, causando uma 

superlotação em algumas unidades. Estabelecendo uma relação entre os alunos presos 

matriculados e frequentadores da escola, percebemos uma discrepância entre o número total, 

pois diante de uma oportunidade de trabalho logo eles abandonam o estudo. 

Considerando a relação entre o total de presos de uma unidade e a quantidade que 

exerce um tipo de trabalho, averiguamos que esta proporção em meio aos que trabalham 

representa um dado muito pequeno. Mesmo ponderando a variação entre o valor máximo e o 

mínimo, concluímos ser desproporcional para o total de presos de cada unidade. Em se 

tratando da quantidade de presos assistidos por agentes prisionais, examinamos uma 

desproporcionalidade ao existir casos em que um agente deve vistoriar 143 reclusos. Com 

isso, buscamos mostrar que o Estado enquanto detentor de direitos e deveres deve dar 

condições de trabalho para que a ordem no local seja mantida. Para tanto, ratificamos a 

importância de novas contratações para suprir vagas ociosas no sistema prisional. 

O ambiente prisional deveria proporcionar atividades profissionalizantes para as 

pessoas desprovidas de liberdade. Entretanto, não é de se surpreender ao verificar que em uma 

grande parcela estas ações não acontecem. Notificamos que, em sua ampla maioria, as UPs 

apresentam fatores que dificultam o funcionamento das práticas educativas devido à falta de 

recursos pedagógicos, à rigidez das regras internas de segurança e à carência de material 

pedagógico, em decorrência do descaso com que é tratado o ato de educar e/ou reeducar. 

É importante considerar a existência de salas de estudos que pudessem ser 

utilizadas em um horário específico pelos alunos detentos, no sentido de aprimorar e 

aprofundar seus estudos. Contudo, observamos que na maior parte dos casos esta realidade 

não faz parte da vida escolar dos reclusos. De acordo com os dados apresentados, a maioria 

evidencia a não existência de tempo destinado para o estudo fora do horário escolar, limitando 

e minimizando o horário para tal fim. Faz-se necessário que haja uma reprogramação do 

tempo destinado para esta ação, objetivando que os alunos possam efetivar suas atividades 

com proficiência, pois nem sempre pode suceder no horário corrido da sala de aula. 

Investigamos e consideramos mais um aspecto negativo que deve ser aperfeiçoado 

no sentido de favorecer e motivar o professor carcerário. Esse aspecto diz respeito ao 
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recebimento da taxa adicional por insalubridade referente à realização da sua prática 

educativa. De acordo com a maioria dos responsáveis escolares, esta ação não acontece. 

Analisamos e avaliamos negativamente as características gerais das salas de aulas, 

pois de forma geral aspectos importantes como a acústica (sonoridade), a ventilação, a 

presença de água potável, o mobiliário da sala de aula em relação ao espaço físico, a 

manutenção do mobiliário e as instalações sanitárias próximas as salas de aulas prejudicam o 

andamento do processo educativo. 

Torna-se recorrente diante da nossa avaliação considerar que os aspectos 

estruturais necessitam de uma reforma iminente de âmbito nacional, para que assim os 

objetivos pedagógicos traçados pelos docentes sejam alcançados e possam resplandecer na 

mudança de atitude entre aqueles que vivenciam a prática pedagógica. 

 

5.3 Potencialidades no quadro educacional do sistema penitenciário brasileiro 

 

A seguir, evidenciamos as potencialidades encontradas mediante os dados 

oriundos da pesquisa. 

Um dado muito positivo ao referir-se que o gestor é o responsável por angariar 

melhorias para a sua unidade prisional está em considerar a educação como um elemento 

norteador para a ressocialização do preso. Dentre os itens avaliados, podemos aferir que a 

maior parte considera muito importante o valor educacional para o recluso. 

Consequentemente, é evidente para ele que existem diferenças entre a educação prisional e as 

demais modalidades de ensino, caracterizando-se com a atribuição de uma postura 

diferenciada do professor, pois o público assistido necessita de uma prática de trabalho 

específica, com metodologias e formação profissional peculiar para a sua atuação. Dentre as 

UPs que oferecem atividades educacionais, grande parte entre dos gestores classificaram 

como suficiente o tempo que é destinado às atividades de sala de aula. 

É potencialmente revelador apurar a existência do acompanhamento do trabalho 

dos professores que exercem suas atividades no âmbito prisional pela SEDUC ou por órgãos 

equivalentes, tornando válidos os investimentos para esta dimensão educacional, realizando 

com isso avaliações diante dos trabalhos implementados. Estas ações acontecem na 

disponibilização dos recursos para favorecer e ampliar a aprendizagem dos alunos durante o 



122 

 

 

cumprimento das atividades na biblioteca, com o oferecimento de material didático e da oferta 

de um tempo de estudo fora do horário do espaço escolar para algumas unidades. Admitimos 

que não se trata apenas de oferecer a educação, mas também de acompanhá-la e direcionar 

possíveis práticas educacionais aos docentes, lembrando que diante da sua formação superior 

pedagógica não obtiveram uma qualificação direcionada para tal fim, observando esta lacuna 

existente. De acordo com Teles e Duarte (2009, p. 34): 

 
A promoção de uma ampla esfera de discussão sobre garantia de direito e 

valorização das pessoas presas, contrariando muitas vezes a opinião pública, 

que ultrapassa os gestores responsáveis pela oferta e termina por contribuir 

para qualificá-la, é um ganho que merece continuidade.  

 

Com isso, evidenciamos a existência das ações planejadas para o desenvolvimento 

da oferta educacional para os desprovidos de liberdade, com o intuito de melhorar e aprimorar 

tais resultados. Isso fica evidente na execução das parcerias entre as Secretarias de Educação e 

Justiça. 

Consoante com os gestores, a escolarização causou uma alteração qualitativa na 

atitude dos alunos que participaram de alguma atividade educacional. Em meio a estas 

mudanças, estão o maior grau de conhecimentos adquiridos, maior conscientização dos 

direitos e deveres enquanto recluso, menor agressividade e maior propensão em demonstrar 

solidariedade para com os presos. Com isso, torna-se válido implementar e incrementar as 

ações do Projeto Educando para a Liberdade, para que assim possa, pouco a pouco, alterar 

esta realidade que por ora apresenta uma tendência em maximizar a criminalização de quem 

dela faz parte, caso não vivenciem estas ações socioeducativas. 

Perante os dados recebidos, confirmamos, de acordo com os gestores, que a 

formação educacional, cidadã, cultural e a qualificação profissional pode contribuir para a 

reintegração do preso à sociedade. Todos estes aspectos emergem com o objetivo de elevar e 

culminar no grau de ressocialização daqueles que por ora estão desprovidos da liberdade. 

Conforme explicitado na tentativa de alçar voos maiores, na busca de reintegrar o 

aluno preso à sociedade, local do qual ele faz parte, poderemos buscar ampliar estas ações, 

pois os gestores, como podemos averiguar, têm demonstrado êxito na alteração da realidade 

vivenciada. Para tanto, observamos e salientamos a necessidade da ampliação do 
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oferecimento deste serviço no âmbito nacional, através de políticas públicas que concedam e 

estabeleçam metas exequíveis para cada estado federativo. 

A população carcerária que estuda é bastante significativa. Este dado resplandece 

na alteração da postura do encarcerado, proporcionando maior adesão às práticas educativas e 

consequentemente nas suas relações sociais dentro das UPs, para que assim os reclusos 

possam mudar a realidade enfrentada.  

Mais um saldo positivo direciona a existência de salas de aulas adequadas na 

maioria das UPs, para que assim os docentes possam cumprir com a efetivação das suas aulas, 

na busca de propiciar uma transformação na vida daqueles que são assistidos.  

Conforme prima a legislação, a prática docente no âmbito prisional também deve 

ser regida e orientada por professores qualificados para a docência, assim como as 

experiências extramuros, com docentes de nível superior. Por este motivo, consideramos 

relevante, em sua ampla maioria, a não existência da figura do tutor ou monitor de reforço 

responsável em exercer o trabalho educativo. Pontuamos que, em sua maioria, foi atestado 

pelos gestores o recebimento do material didático para os alunos presos.  

Continuamos a análise avaliando positivamente as características das salas de 

aulas, como a limpeza, a iluminação, a dimensão da sala em relação à quantidade de alunos e 

o mobiliário, para que assim eles possam se sentir bem no local de estudo. 

Com base nos direitos constituídos assegurados pelos órgãos estaduais e federais, 

asseguramos que o quadro exposto diante dos resultados da pesquisa em questão deve ser 

reparado e aperfeiçoado, pois não se trata de abonar vantagens nem regalias aos apenados, e 

sim oferecer e proporcionar-lhes um bem comum que lhes é garantido constitucionalmente: a 

educação, independentemente do grupo social em que o indivíduo se encontre. Para concluir, 

desejamos destacar o que pensa Julião (2003, p. 102): 

 

Acreditando na educação e na qualificação profissional do interno 

penitenciário como condição sine qua non para o seu (re)ingresso no mundo 

do trabalho e, conseqüentemente, no convívio social, identifico a 

necessidade de se envidar esforços em estudos específicos que ofereçam 

novos encaminhamentos à questão, articulando subsídios técnicos e teóricos 

que venham alicerçar o trabalho prático em andamento. 
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Observamos uma clara demanda na formação dos gestores em atividades 

educacionais e uma melhora no funcionamento das escolas, no entanto há espaços para ações 

efetivas de educação. Asseveramos um posicionamento positivo diante da realidade 

investigada no sentido de que as práticas educativas proporcionam e evidenciam uma 

mudança de atitude, de autoestima e uma maior qualificação profissional e educacional para 

os reclusos envolvidos em ações socioeducativas no âmbito prisional. Com isso, torna-se 

válido considerar um maior investimento em âmbito federal em ações e metas exequíveis no 

sentido de proporcionar, gerenciar e qualificar a oferta educacional na prisão na modalidade 

de jovens e adultos. Ratificando que este direito constitucional não deve ser subtraído, pois 

conforme verificado uma parcela considerável da população brasileira se encontra analfabeta. 

 Torna-se válido realizar a aplicação de concursos públicos que possam suprir as 

vagas de agentes prisionais para que possam exercer um trabalho com qualidade na condução 

dos presos às salas de aulas e na manutenção da ordem em cada unidade. Com relação à 

empregabilidade de professores capacitados para ministrar aulas neste ambiente, 

consideramos que deve haver uma sintonia de trabalho entre as Secretarias de Educação e de 

Justiça para que possam fomentar, qualificar e direcionar o trabalho dos docentes que lidam 

com este público. 

 Avaliamos que este processo de correção e adequação de novas práticas 

estruturais e de recursos humanos para que potencializem o trabalho no âmbito prisional deve 

ocorrer a longo prazo, em vista da extensão territorial do Brasil, considerando as adversidades 

e especificidades encontradas em cada estado da federação.  

Contudo, para que isto aconteça, faz-se necessário a instauração de um trabalho 

integrado entre a administração penitenciária e as Secretarias de Educação, envolvendo 

também as Coordenações de Educação de Jovens e Adultos, para que juntos elaborem um 

plano pedagógico específico para uma efetiva reintegração social. 

 No entanto, para isso, deve-se adequar a educação para estes sujeitos privados de 

liberdade, que deve ser diferenciada desde a elaboração do currículo, considerando a história 

de vida desses sujeitos, favorecendo espaços à discussão, para ouví-los e respeitá-los. As 

atividades lúdicas e reflexivas são imprescindíveis no resgate de valores, de identidade e de 

preparo para a reinserção social. E o papel da educação é reintegrá-los ao meio social, 

gerando o resgate de valores e a transformação para a cidadania no seu cotidiano. 
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