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RESUMO 

  

 

Traça um panorama sobre o sistema prisional brasileiro e traz análises das políticas 
públicas educacionais para pessoas privadas de liberdade no Brasil e, principalmente, 
no estado do Paraná. O problema reside em compreender as vicissitudes entre a 
legislação e a implementação das políticas públicas educacionais para pessoas 
privadas de liberdade. Trata-se de uma pesquisa de natureza documental. A análise de 
como as políticas públicas educacionais para pessoas privadas de liberdade 
expressam-se na legislação figura como objetivo geral desta pesquisa. Como objetivos 
específicos, propõe-se investigar a legislação pertinente à educação no sistema 
prisional, analisar os dados constantes no relatório do Departamento Penitenciário 
Nacional do ano de 2014 e analisar a trajetória da educação prisional no estado do 
Paraná nos projetos e programas desenvolvidos para o público em questão. Utilizaram-
se, como referencial teórico, os autores Adorno (1991), Leme (2007), Onofre (2007), 
Mirabete (2007) e Julião (2011), que se dedicam a estudar a possibilidade do 
desenvolvimento de processos educacionais em prisões, entre outros que contribuíram 
para melhor compreensão do objeto de estudo. Como recurso metodológico, optou-se 
pela teoria fundamentada nos dados, que possibilitou, mediante a análise dos dados 
disponibilizados publicamente, a melhor compreensão do panorama da educação e das 
políticas públicas educacionais para pessoas privadas de liberdade, como são 
planejadas e se são realmente efetivadas. Os resultados desta pesquisa trazem um 
importante alerta sobre a necessidade da consolidação da educação no sistema 
prisional, que passa pela urgência do reconhecimento da dignidade da pessoa 
humana, pelo respeito aos direitos adquiridos pelas pessoas privadas de liberdade a 
exercer a cidadania e pela necessidade da efetivação de políticas públicas que 
garantam o desenvolvimento da educação de jovens e adultos no sistema prisional 
brasileiro. 
 
Palavras-chave: políticas públicas; educação em prisões; sistema penitenciário; teoria 
fundamentada nos dados. 
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ABSTRACT 
 
 

Outlines a panorama about the Brazilian prisional system and comes with analyses of 
people deprived of their liberty in Brazil and mostly in the Paraná state. Seeks to 
understand the vicissitudes between the legislation and how occurs the public politics 
implementation. It is a research of documentary nature. The analysis of how the public 
education politics for people deprived of their liberty is expressed on the legislation, 
figure as the general objective of this research. And, as the specifics objectives: 
Proposes a list the relevant legislation to the education in the prisional system, analyze 
the data contained in the Brazilian National Penitentiary Department report of 2014 and 
analyse the prisional education trajectory in the Paraná state projects and programs 
developed created for this specific public. It was used as theorical referential the 
authors Adorno, (1991), Leme, (2007), Onofre, (2007), Mirabete, (2007) and Julião, 
(2011), who dedicate themselves to studying the possibility of the education 
development process in prisons. Among others who have contributed to a better 
understanding of the study of the objects in question, as methodological resource if 
opted for theory based on data that has enabled, through the analysis of the data 
available publicly, a better understanding of the panorama of education and public 
policies for educational persons deprived of liberty, as are planned and if they are really 
effective. he results of this research brings an important warning about the need for 
consolidation of education within the prison system that passes by the necessity of 
recognition of the dignity of the human person, respect for the rights acquired by the 
people deprived of their liberty to exercise citizenship and the need of public policies 
that guarantee the development of the education of youth and adults in the Brazilian 
prison system. 

 
Keywords: public politics; education in prisons; prison system; Theory based on data. 
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RESUMEN 
 
 
Traza un panorama sobre el sistema penitenciario brasileño y trae análisis de las 
políticas públicas educativas para personas privadas de libertad en Brasil y, 
principalmente, en el estado de Paraná. El problema reside en comprender las 
vicisitudes entre la legislación y la implementación de las políticas públicas educativas 
para personas privadas de libertad. Se trata de una investigación de naturaleza 
documental. El análisis de cómo las políticas públicas educativas para personas 
privadas de libertad se expresan en la legislación figura como objetivo general de esta 
investigación. Como objetivos específicos, se propone investigar la legislación 
pertinente a la educación en el sistema penitenciario, analizar los datos contenidos en 
el informe del Departamento Penitenciario Nacional del año 2014 y analizar la 
trayectoria de la educación prisional en el estado de Paraná en los proyectos y 
programas desarrollados para el público en cuestión. Se utilizaron, como referencial 
teórico, los autores Adorno (1991), Leme (2007), Onofre (2007), Mirabete (2007) y 
Julián (2011), que se dedican a estudiar la posibilidad del desarrollo de procesos 
educativos en prisiones, Entre otros que contribuyeron para una mejor comprensión del 
objeto de estudio. Como recurso metodológico, se optó por la teoría fundamentada en 
los datos, que posibilitó, mediante el análisis de los datos disponibles públicamente, la 
mejor comprensión del panorama de la educación y de las políticas públicas educativas 
para personas privadas de libertad, como son planificadas y si son realmente efectivas. 
Los resultados de esta investigación traen una importante alerta sobre la necesidad de 
la consolidación de la educación en el sistema penitenciario, que pasa por la urgencia 
del reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por el respeto a los derechos 
adquiridos por las personas privadas de libertad a ejercer la ciudadanía y por la 
necesidad de la efectividad De políticas públicas que garanticen el desarrollo de la 
educación de jóvenes y adultos en el sistema penitenciario brasileño. 
 
Palabras clave: políticas públicas; Educación en prisiones; Sistema penitenciario; 
Teoría basada en los datos. 
 
 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 13 

2. EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL ................................................... 25 

2.1 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES .......................................................... 25 

2.2 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO ..................................................... 27 

2.3 LEGISLAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL ................................................... 32 

2.4 DADOS SOBRE O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO ......................... 36 

2.5 EDUCAÇÃO BÁSICA NO SISTEMA PRISIONAL .................................... 54 

2.5.1 Educação de Jovens e Adultos - EJA .................................................... 54 

2.5.2 Seminários Nacionais pela Educação Prisional ..................................... 57 

2.5.2.1 Primeiro Seminário Nacional pela Educação Prisional ....................... 57 

2.5.2.2 Segundo Seminário Nacional pela Educação Prisional ...................... 59 

2.5.2.3 Terceiro Seminário Nacional pela Educação Prisional ....................... 60 

2.5.3 Exames nacionais ofertados nas unidades prisionais ........................... 62 

2.5.3.1 ENCCEJA PPL ................................................................................... 62 

2.5.3.2 ENEM PPL .......................................................................................... 65 

3 EDUCAÇÃO PRISIONAL NO PARANÁ ..................................................... 68 

3.1 EDUCAÇÃO PRISIONAL: HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO............................ 68 

3.2 CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM A EDUCAÇÃO PRISIONAL NO 

PARANÁ ......................................................................................................... 71 

3.3 ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS .............................................................. 73 

3.4 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PRISIONAL DO 

ESTADO DO PARANÁ ................................................................................... 77 

3.5 PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PARANÁ ............. 83 

3.5.1 Programa Brasil/Paraná Alfabetizado .................................................... 83 



3.5.2 Remição de pena pelo estudo ............................................................... 86 

3.5.3 Remição de pena pelo estudo por meio da leitura ................................. 91 

3.5.4 Projeto de remição de pena pelo esporte por meio do xadrez ............... 95 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO ........................................................................... 97 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................... 103 

REFERÊNCIAS ............................................................................................ 108 

ANEXOS ....................................................................................................... 115 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objeto o estudo das políticas públicas educacionais 

para pessoas privadas de liberdade1 no Brasil e no estado do Paraná, tendo como 

marco principal a Lei de Execução Penal (LEP) de 1984. O problema reside em 

compreender as vicissitudes entre a legislação e a implementação das políticas 

públicas educacionais para pessoas privadas de liberdade. Para tanto, aborda-se, 

primeiramente, a forma como se organiza a educação prisional no sistema brasileiro. 

O interesse pela temática emergiu dos desafios enfrentados pela pesquisadora 

ao atuar como pedagoga de uma unidade prisional2 e da observância de como a 

educação prisional está organizada nas unidades prisionais e como é afetada por 

ações particulares no espaço em questão, o qual inicialmente não foi pensado como 

local de aprendizagem.  

De acordo com Goldenberg (1999), é necessário um distanciamento para que o 

objeto possa ser analisado de forma crítica em todos os seus aspectos; sendo assim, 

um exercício de desconstrução/reconstrução de conceitos foi aqui praticado para que a 

pesquisa não fosse prejudicada. Como alerta Adorno (1991, p. 25), pesquisador no 

campo do sistema prisional brasileiro: 

 

A instituição prisional é pouco tolerante a críticas; resiste à lógica de um mundo 
cuja lei predominante é a do mais forte. Logo, vive-se sob o domínio do medo e 
da incerteza, pisando-se em terreno movediço cujo abismo é logo ali em frente. 
O próprio pesquisador acaba um pouco contaminado pelo ambiente na medida 
em que precisa se cercar de precauções quando conversa com presos, com 
guardas, com funcionários administrativos, com técnicos e com dirigentes. 
(ADORNO,1991, p. 25). 

 

                                                 
1 Entende-se por pessoas privadas de liberdade no sistema prisional aquelas com idade superior a 18 
anos e que estejam sob custódia do Estado, em caráter provisório ou sentenciadas para cumprimento de 
pena privativa de liberdade ou medida de segurança (Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/pri0001_02_01_2014.html>. Acesso em: 16 maio 
2016). 
2 O termo “unidade prisional” é utilizado como sinônimo de cadeia, penitenciária ou centro de 
ressocialização (Disponível em: <http://educacaoeprisao.blogspot.com.br/2011/08/uma-questao-de-
terminologia-por-leiva.html>. Acesso em: 20 mar. 2016). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/pri0001_02_01_2014.html
http://educacaoeprisao.blogspot.com.br/2011/08/uma-questao-de-terminologia-por-leiva.html
http://educacaoeprisao.blogspot.com.br/2011/08/uma-questao-de-terminologia-por-leiva.html
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Contudo, à medida que se envolve, o pesquisador é transformado pela 

pesquisa; sua visão de mundo e sua forma de atuar ante o outro podem ser 

modificadas, bem como seu próprio modo de olhar a vida. 

 

Pesquisar é isso. É um itinerário, um caminho que trilhamos e com o qual 
aprendemos muito, não por acaso, mas que não podemos deixar de colocar 
em xeque nossas verdades diante das descobertas reveladas, seja pela leitura 
de autores consagrados, seja pelos nossos informantes, que têm outras formas 
de marcar suas presenças no mundo. Eles também nos ensinam a olhar o 
outro, o diferente, com outras lentes e perspectivas. Por isso, não saímos de 
uma pesquisa do mesmo jeito que entramos, porque, como pesquisadores, 
somos também atores sociais desse processo de elaboração (ZAGO, 2003, p. 
307-308). 

 

Assim, tomando a importância da educação desenvolvida em contexto de 

privação de liberdade, compreende-se a necessidade de um estudo aprofundado sobre 

as políticas públicas educacionais voltadas ao atendimento desse público no Brasil e, 

particularmente, no estado do Paraná, que, de acordo com os dados explorados no 

corpo desta pesquisa, apresenta importantes avanços em relação aos demais estados 

da federação. Para o que se propõe, convém salientar que, para uma análise crítica 

das políticas públicas, é fundamental o exercício que possibilite a compreensão do 

processo histórico. De acordo com Fávero (2011, p. 29), 

 

normalmente as políticas públicas são compreendidas como ações realizadas 
pelo Estado através de mecanismos diversos que podem variar desde planos, 
programas e projetos, até incentivos ou inibições. Desta perspectiva o que mais 
expressa esses mecanismos é o aparato jurídico, representado por leis e 
normas. É mais correto, no entanto, entender políticas públicas como uma 
junção das iniciativas do Estado, ou melhor, da sociedade política com as 
ações e pressões da sociedade civil organizada, que se dirigem ao Estado para 
exigir a garantia de direitos ou implementá-los por meio de outras alternativas. 
No caso das políticas de Educação de Jovens e Adultos, em particular, é muito 
importante ter em vista, simultânea ou comparativamente, essa dialética entre 
poderes, ou seja, entre a sociedade política e sociedade civil organizada. 
(FÁVERO, 2011, p. 29). 

 

Na década de 1990, com a ascensão de governos neoliberais, foram 

promovidas reformas educacionais em diversos países, de acordo com recomendações 

elaboradas por organismos multilaterais, como o Banco Mundial, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), entre outros. O Brasil 

não foi exceção no contexto das reformas, que, segundo alguns analistas, são 
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caracterizadas pelo neoconservadorismo (SAVIANI, 2008). Para Shiroma, Moraes e 

Evangelista (2007), são muito claras as articulações entre as reformas implementadas 

nos anos 1990 pelos governos brasileiros do período e as recomendações dos 

organismos multilaterais.  

Os regimes de produção mudaram e a qualificação dos trabalhadores continuou 

a mesma. Era preciso, segundo a nova ordem capitalista, haver mudanças qualitativas 

na formação dos trabalhadores, para que eles garantissem o fluxo da produção de 

mercadorias, atendendo à demanda do mercado global. 

O relatório Educação: um tesouro a descobrir – produzido sob a organização de 

Jacques Delors, no ano de 1996, e publicado no Brasil pela parceria entre a Unesco e 

o Ministério da Educação, resultado da Conferência Mundial de Educação para Todos, 

que teve lugar em Jomtien, na Tailândia, em 1990, convocada pela Unesco, Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e Banco Mundial – serviu de base para as reformas 

educacionais ocorridas nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. Nesse 

projeto, a educação escolar é vista como a melhor ferramenta para que os indivíduos 

aceitem como “natural” o desemprego estrutural e as diferenças econômicas e sociais 

decorrentes da reestruturação do capitalismo globalizado e neoliberal. É possível 

perceber que o relatório foi aplicado no Brasil como “cartilha” das agências 

multilaterais, representando os interesses do capitalismo contemporâneo. 

Em contraposição, no ano de 1999, a obra Os sete saberes para educação do 

futuro, de Edgar Morin, buscou demonstrar que a educação depende da combinação 

de saberes que deveriam permear a sociedade e a cultura. O documento atribui à 

educação a missão de preparar para o novo, para o imprevisto, para as necessárias e 

vitais reformas do pensamento, com vistas a enfrentar os reflexos do capital, que têm 

direcionado ações no mundo. A lógica do progresso desenfreado tem consumido a 

moral dos homens. Diante de tais constatações, urge que se faça um investimento na 

formação política do povo. 

A noção de cidadania, coordenada pelo grande capital e com o apoio de 

fundações e organizações não governamentais, fundamenta-se na lógica do “faça a 

sua parte”. Essa visão de cidadania carrega em si o individualismo, próprio do 
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liberalismo clássico e exacerbado no neoliberalismo. Ela produz um efeito devastador, 

ao fazer com que o indivíduo perceba que não conseguirá resolver seus problemas, por 

mais que se esforce, e acabará culpando a si mesmo pelo fracasso. Na maioria das 

vezes, devido à visão fragmentada a que está submetido, no trabalho, na escola e nas 

relações sociais em geral, ele não consegue perceber que seu problema é o mesmo 

dos outros. Desse modo, como afirma Tonet (2006, p. 26), “a cidadania jamais 

eliminará a desigualdade social, jamais permitirá aos indivíduos serem efetiva e 

plenamente livres”.  

Assim, a dissertação propõe-se, por meio de análise documental, a desvelar 

aspectos relevantes presentes nos documentos. Trata-se de uma pesquisa com 

abordagem qualitativa, de natureza aplicada, ao pretender gerar conhecimentos para a 

aplicação prática, dirigida à solução de problemas específicos que envolvem verdades 

e interesses locais, descritiva quanto aos objetivos e documental quanto aos 

procedimentos. 

 

A análise dos dados representa o esforço do investigador de estabelecer as 
conexões, mediações e contradições dos fatos que constituem a problemática 
pesquisada. Mediante este trabalho, vão-se identificando as determinações 
fundamentais e secundárias do problema (FRIGOTTO, 2002, p. 88). 

 

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa, revelando 

aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986), mediante materiais 

que não receberam tratamento analítico. Segundo Bravo (1991), são documentos todas 

as realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e 

podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver. Nessa concepção, é 

possível apontar diversos tipos de documento: os escritos, os numéricos, os de 

reprodução do som e imagem e os objetos. 

A pesquisa traz como objetivo geral a análise das políticas públicas educacionais 

para pessoas privadas de liberdade, à luz da legislação. Como objetivos específicos, 

propõe-se: 
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• Investigar a legislação pertinente à educação no sistema prisional 

brasileiro e do estado do Paraná. 

• Analisar os dados sobre a educação prisional constantes no relatório do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do ano de 2014. 

• Analisar a trajetória da educação prisional no estado do Paraná (projetos 

e programas desenvolvidos a partir do ano de 2012). 

No desenvolvimento do processo de pesquisa, foram questionados os 

documentos, lançando-se um olhar de lupa sobre eles, revelando as forças presentes 

em sua estrutura, almejando ultrapassar a lógica manifesta pelo senso comum. Assim, 

a análise dos dados coletados ao longo da pesquisa representou instrumentos capazes 

de dar conta da problemática em questão, com vistas a colaborar para o entendimento 

do aluno em privação de liberdade na escola situada dentro das unidades prisionais. 

Concorda-se com Gatti (2002, p. 12), ao afirmar que “em educação a pesquisa se 

reveste de algumas características específicas. Porque pesquisar em educação 

significa trabalhar com algo relativo a seres humanos ou com eles mesmos, em seu 

próprio processo de vida”. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se com aspectos da realidade, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Para Minayo (2001, p. 

14), ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores 

e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos 

e dos fenômenos, que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

Entre as abordagens e métodos qualitativos de pesquisa, optou-se pela teoria 

fundamentada nos dados, por se acreditar que ela poderia ajudar a compreender o 

objeto de estudo em suas relações conceituais. Em linhas gerais, a metodologia 

favorece a pesquisa de natureza exploratória, em que se deseja gerar uma teoria; mais 

do que verificar, explica um processo, ação ou interação e julga necessário um 

procedimento sistematizado passo a passo, quando a pesquisa é orientada por dados. 

Um aspecto central dessa abordagem analítica é ser um método geral de análise 

comparativa (GLASER; STRAUSS, 1967). 

A teoria fundamentada nos dados foi desenvolvida originalmente pelos 

sociólogos Glaser e Strauss, em 1967, e ampliada, em 1990, por Strauss e Corbin. São 
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seus objetivos: proporcionar uma base lógica com a intenção de contribuir para fechar 

a lacuna entre teoria e pesquisa empírica; propor padrões e procedimentos mais 

adequados para a descoberta da teoria; e validar a pesquisa qualitativa como método 

adequado e específico para gerar uma teoria. 

Nela, o pesquisador constrói uma teoria a partir da observação específica do 

fenômeno estudado e não pela aplicação de uma ideia preestabelecida. O propósito é 

o desenvolver uma teoria e não meramente descrever um fenômeno. 

A abordagem não parte de um modelo baseado em conhecimentos teóricos, 

mas focaliza os dados e o campo em estudo. As suposições teóricas são descobertas 

e formuladas ao se lidar com o campo (FLICK, 2004), como elucidam Strauss e Corbin 

(1990, p. 23):  

 

Uma Teoria Fundamentada é aquela derivada indutivamente do fenômeno que 
representa. Isto é, ele é descoberto, desenvolvido, e provisoriamente verificado 
por meio de sistemática coleta e análise de dados. Portanto, a coleta de dados, 
analise e teoria possuem relação reciproca entre si. Não se começa com a 
teoria para prová-la. Começa-se com uma área de estudo em que se permite a 
emersão do relevante. (STRAUSS E CORBIN, 1990, p. 23). 

 

Diferentemente da sequência linear dos métodos quantitativos, a teoria 

fundamentada apresenta nos dados uma interdependência e um encadeamento 

circular das partes, em que as atividades ocorrem simultaneamente. Incluem-se nesse 

processo três etapas principais: amostragem teórica, codificação e redação da teoria. 

A amostragem teórica tem o objetivo de oferecer sustentação teórica até a 

saturação da amostra. Provê uma orientação constante ao pesquisador para direcionar 

o processo de coleta, organização e interpretação dos dados, como salientam Glaser e 

Strauss (1967, p. 45): 

 

A amostragem teórica é o processo de coleta de dados para a geração da 
teoria por meio da qual a analista coleta, codifica e analisa conjuntamente os 
dados, decidindo quais serão coletados a seguir e onde encontra-los para 
fundamentar a teoria emergente. Esse processo é controlado pela teoria em 
formação. (GLASER E STRAUSS, 1967, p. 45). 

 

O pesquisador deve deixar seu conhecimento em “estado de suspensão” para 

que a teoria possa emergir, ou seja, deve estar aberto ao novo e ao inesperado. É 
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mister que ele possua conceitos sobre o objeto em estudo, mas somente conhecerá a 

relevância dos conceitos em determinado contexto ao longo do processo de pesquisa. 

Os dados são coletados, codificados e analisados de forma sistemática e 

simultânea até a saturação teórica, isto é, até que dados novos ou relevantes não 

sejam mais encontrados ou comecem a se repetir. Para tanto, segundo Strauss e 

Corbin (1990), deve-se utilizar a “sensibilidade teórica”, destreza para olhar os dados 

com perspicácia e imaginação, com o objetivo de verificar sua relevância e discernir o 

que é ou não é pertinente ao estudo. 

Um ponto básico da amostragem teórica diz respeito à seleção da amostra, cuja 

representatividade é garantida por sua relevância. Os critérios de seleção não se 

baseiam nas técnicas usuais, como amostragem aleatória ou estratificação, mas nos 

insights que se acredita que uma pessoa possa trazer para o desenvolvimento da 

teoria. Muitas técnicas de coleta de dados podem ser utilizadas na teoria 

fundamentada, como observação participante, entrevistas, discursos, cartas, biografias 

e documentos disponibilizados publicamente, que, no caso da pesquisa em questão, 

constituíram o instrumento utilizado. Independentemente do método utilizado, sublinha-

se que a abordagem concentra-se firmemente na interpretação dos dados. Após a 

estratégia de coleta de dados, que acontece de forma gradual, estes são utilizados 

para os procedimentos de análise seguintes. 

Para Flick (2004), a interpretação de dados é o cerne da pesquisa qualitativa, 

cuja função é desenvolver a teoria, servindo de decisão sobre quais dados serão 

trabalhados. Assim, a codificação refere-se aos procedimentos empregados para 

rotular e analisar os dados coletados. Pode ser definida, de acordo com Glaser e 

Strauss (1967, p. 21), como o “termo geral para a conceitualização dos dados”; assim, 

os códigos abrangem questões nascentes e oferecem respostas provisórias sobre 

categorias e seus relacionamentos. Envolve, ainda, comparações constantes entre 

fenômenos, casos e conceitos, as quais conduzem ao desenvolvimento de teorias por 

meio da abstração e de relações entre elementos (FLICK, 2004). 

Os objetivos dos procedimentos de codificação enumerados por Glaser e 

Strauss (1967, p. 21) são: 
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• Construir/gerar uma teoria ao invés de verifica-la; 

• Prover aos pesquisadores ferramentas analíticas ‘rigorosas’ para se 

fazer uma pesquisa de qualidade; 

• Auxiliar os pesquisadores a lidarem com os preconceitos e concepções 

previas ou que podem ser desenvolvidas durante o processo de 

pesquisa; 

• Prover uma fundamentação densa e desenvolver a sensibilidade e 

integração necessárias a geração de uma teoria exploratória, rica e 

rigorosa, que se aproxime da realidade que representa. Os 

procedimentos de codificação são denominados de codificação aberta, 

codificação axial e codificação seletiva que devem ser entendidos 

como formas diferentes de tratar os dados, muito mais do que etapas 

firmemente demarcadas, claramente distintas e temporariamente 

separadas. (GLASER e STRAUSS, 1967, p. 21). 

 

A codificação aberta compreende o processo analítico pelo qual os conceitos 

são identificados e desenvolvidos. Esse processo envolve as atividades de examinar, 

comparar, conceituar e categorizar os dados que serão elencados em uma lista de 

códigos e categorias. 

A aplicação dessa codificação pode ser realizada pela análise linha a linha, frase 

a frase, parágrafo a parágrafo ou de documentos inteiros, dependendo da questão, 

intenção e estágio da pesquisa. O produto dessa fase é uma lista de códigos e 

categorias, que deve ser complementada pelas notas em código, um tipo de 

memorando criado para explicar e definir o conteúdo daqueles (STRAUSS; CORBIN, 

1990). 

As concepções prévias, bem como os preconceitos e as experiências que o 

pesquisador tem a respeito do objeto de estudo, acabam por interferir na análise dos 

dados, dificultando, às vezes, uma interpretação mais isenta. Para minimizar o 

problema, Strauss e Corbin (1990, p. 26) sugerem que os pesquisadores devem 

desenvolver a “sensibilidade teórica”, ou seja, a “habilidade de ver com profundidade 

analítica o que existe”, utilizando técnicas como: 

 

• Encaminhar os pensamentos para além dos limites da literatura e da 

experiência pessoal; 

• evitar usar formas padronizadas de pensamento sobre o fenômeno 

estudado; 

• estimular o processo indutivo; 

• permitir que as concepções dos sujeitos da pesquisa sejam 

esclarecidas; 
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• ouvir o que as pessoas dizem e quais significados podem, 

possivelmente, ser retirados das falas; 

• evitar precipitar os conhecimentos prévios quando examinar os dados; 

• forçar as perguntas sobre as questões e prover respostas provisórias; 

• permitir a realização de rótulos férteis mesmo que provisoriamente; 

• explorar ou esclarecer os possíveis significados dos conceitos; 

• descobrir as propriedades ou dimensões dos dados (STRAUSS; 

CORBIN, 1990, p. 76). 

 

A codificação axial tem o objetivo de aprimorar e diferenciar as categorias 

resultantes da codificação aberta. O pesquisador seleciona as categorias mais 

relevantes e as coloca como fenômeno central para estabelecer as relações entre as 

categorias e subcategorias: 

 

A codificação axial é um conjunto de procedimentos após a codificação aberta 
em que os dados são colocados em uma nova forma, por meio das relações 
entre as categorias. Isto é realizado com o paradigma de codificação que 
envolve condições, contexto, estratégias de ação e suas consequências 
(STRAUSS; CORBIN, 1990, p. 96). 

 

Flick (2004) avalia o paradigma da codificação como um modelo ao mesmo 

tempo simples e genérico, mas com potencial para esclarecer as relações de um 

fenômeno em que o pesquisador move-se continuamente entre o pensamento indutivo 

e o dedutivo. 

A codificação seletiva visa a integrar e refinar categorias em um nível mais 

abstrato, consistindo em elaborar a categoria essencial em torno da qual as outras 

categorias desenvolvidas podem ser agrupadas e pela qual são integradas. Para tanto, 

o primeiro passo envolve a elaboração da história de caso, com o objetivo de oferecer 

um breve panorama descritivo. Posteriormente, é necessário passar da descrição para 

a conceitualização. 

Tanto na codificação aberta quanto na axial, os fenômenos devem ser 

nomeados para que o pesquisador possa examinar a lista de categorias e avaliar qual 

delas é abstrata o suficiente para englobar todas as outras descritas na trajetória, 

devendo o resultado ser uma categoria central, junto de outras relacionadas a ela. O 

critério da categoria central refere-se ao ajuste e à descrição do fenômeno, de tal forma 

que este seja suficientemente amplo para englobar e relacionar as categorias 
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subsidiárias às outras. Assim, à medida que os dados são coletados e analisados, 

surgem dados novos, que direcionarão coletas diversas, produzindo categorias mais 

refinadas, até a saturação. 

Um dos instrumentos analíticos da teoria fundamentada é a matriz condicional, 

que, segundo Strauss e Corbin (1990, p. 35) permite: 

 

Auxiliar o pesquisador a ser teoricamente sensível para alcançar as condições 
em que se insere o fenômeno estudado;  
Habilitar o pesquisador a ser teoricamente sensível par perceber as 
consequências potenciais que resultam da ação/interação; 
Assessorar o pesquisador a relatar sistematicamente condições, 
ações/interações e as consequências para o fenômeno. (STRAUSS e CORBIN, 
1990, p. 35). 

 

Essa matriz pode ser representada por um conjunto de círculos inseridos em 

outros, cada qual correspondendo a um nível de diferentes aspectos do mundo em 

torno dos sujeitos e do pesquisador. Os itens a ser incluídos dependem do tipo e do 

assunto da pesquisa e podem surgir da literatura ou da experiência do pesquisador. As 

características gerais dos níveis da matriz incluem desde os contextos mais amplos 

situados nos círculos mais externos até a ação pertencente ao fenômeno estudado, no 

centro da matriz. Ressalta-se que não é qualquer incidente ou evento que necessita ser 

investigado mais profundamente, mas aqueles que parecem ser relevantes ao assunto 

pesquisado. 

Outro instrumento analítico diz respeito aos memorandos e diagramas, que 

constituem análises dos pesquisadores, representando, por meio da forma escrita, o 

pensamento abstrato sobre os dados e as representações gráficas ou imagens das 

relações entre os conceitos que devem ser construídos para o desenvolvimento da 

teoria. Podem assumir diferentes formas, de acordo com o objetivo: 

 

Notas de códigos: memorandos que contém o produto de três tipos de 
codificação , tais como rótulos conceituais, características do paradigma e 
indicação de processo; Notas teóricas: memorandos resumidos e teoricamente 
sensibilizantes que contém o produto do pensamento dedutivo e indutivo sobre 
as propriedades, dimensões, relações, varações processos e matriz 
condicional das categorias relevantes e potencialmente relevantes; Notas 
Operacionais: memorandos que contem diretrizes para o próprio pesquisador e 
membros da equipe relativo a amostragem, questões possíveis e comparações 
que possibilitam o desenvolvimento da pesquisa; Diagramas Lógicos; 
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representação visual  do pensamento analítico que são usadas para 
experimentar e mostrar encadeamentos conceituais cujos formatos não estão 
vinculados ao paradigma, mas deixados abertos à imaginação (STRAUSS; 
CORBIN, 1990, p. 197). 

 

A relevância da redação, na pesquisa qualitativa, está relacionada com a 

apresentação das descobertas do projeto, como base para a avaliação dos 

procedimentos, resultados e condições gerais da pesquisa (FLICK, 2004). Assim, ao 

utilizar a teoria fundamentada, deve-se ter em vista o desenvolvimento de uma história 

analítica clara por meio dos diagramas e memorandos, bem como o delineamento de 

um esquema principal provisório que incorporará os componentes relevantes da 

história. Os esclarecimentos dos conceitos e das principais linhas de desenvolvimento 

auxiliam muito na construção de uma teoria concisa. Nessa abordagem, não existem 

regras metodológicas fixas e totalmente definidas, mas diretrizes, estratégias e 

abordagens para as diversas fases do processo. Por meio dos procedimentos, o 

pesquisador é forçado a questionar e rever criticamente as próprias interpretações 

durante a pesquisa, possibilitando a criação de uma teoria significativa e rica quanto ao 

desenvolvimento conceitual. 

Pretende-se contribuir com o debate investigativo da educação prisional por 

meio do estudo dos documentos e, principalmente, da exploração do que os dados 

disponibilizados publicamente podem revelar. Contudo, a investigação requer cuidado 

no tratamento das informações, para que elas possibilitem a construção do 

conhecimento. Cury (1986, p. 14), nesse sentido, traz um alerta importante: 

 

Muitas vezes, ao se falar em educação, corre-se o risco de compreendê-la de 
forma homogênea. A ênfase na homogeneidade se torna problemática, o 
caráter equívoco nesta questão não é gerado apenas por um mal-entendido 
semântico. O caráter equívoco reside na conceituação e nasce na própria 
localização social dos que elaboram tal discurso. Pois o lugar social impõe uma 
forma de aprender o mundo, coerente com seu modo de relacionamento com o 
real. Por isso a ligação das teorias pedagógicas com o lugar social ocupado 
pelos que discursam não é mero trabalho acadêmico, mas justamente a 
possibilidade de historicizar aquela ligação. (CURY, 1986, p. 14). 

 

A dissertação apresenta, além da introdução, a estrutura organizacional 

informada a seguir. 
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Na segunda seção, há um breve esboço que visa a construir um panorama da 

legislação do sistema prisional brasileiro, que servirá de aporte para análises sobre a 

educação de pessoas privadas de liberdade no estado do Paraná. 

A terceira seção explicita a trajetória da educação prisional no estado do Paraná, 

abordando a legislação que norteia as ações, a organização e o desenvolvimento da 

oferta educacional, programas e projetos, bem como dados estatísticos sobre a 

demanda em questão. 

A quarta seção, sob a luz da grounded theory, apresenta considerações sobre a 

construção da teoria, os encaminhamentos a respeito dos resultados, análises e 

aplicações possíveis. 

Na quinta e última seção, constam as considerações finais da pesquisa. 

Apresentam-se, também, o referencial bibliográfico utilizado e os anexos, 

destacando o material que atende à legislação que contempla a educação prisional. 
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2. EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Nesta seção, é apresentado um esboço do panorama da legislação do sistema 

prisional brasileiro, que servirá de aporte para análises sobre a educação de pessoas 

privadas de liberdade no estado do Paraná. 

 

2.1 PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES 
 

A educação prisional, no Brasil, começou a ganhar maior visibilidade a partir dos 

anos 1990, década em que os impactos das políticas de retirada de direitos, 

desenhadas no cenário internacional, acentuaram o desemprego e a fome e, por 

conseguinte, o aumento das taxas de criminalidade e de aprisionamento. A educação 

prisional figurava, então, como objeto de atenção por parte do Estado, de 

pesquisadores e da sociedade civil. 

A possibilidade de desenvolvimento de processos educacionais em prisões tem 

sido tema de diversos autores, como Adorno (1991), Leme (2007), Onofre (2007), 

Julião (2011), Mirabete (2007) e Wacquant (2015). 

A pesquisa a respeito da educação de pessoas privadas de liberdade representa 

um grande esforço na busca por compreender a efetividade da educação. Conforme 

salienta Onofre (2002), a educação pode fazer alguma coisa em qualquer espaço, 

incluindo aqueles repressivos, como é o caso das prisões. 

No interior das unidades prisionais a educação pode se apresentar desafiadora, 

colaborando para a desconstrução da imagem de um ambiente de desumanidades e 

de negação de direitos. Assim, a presença da escola nesse espaço não pode passar 

despercebida, sendo necessário desenvolver uma prática pedagógica que assuma um 

posicionamento crítico voltado ao reconhecimento de que esse deve ser um ambiente 

socializador, respeitoso e desprovido de ações discriminatórias e violentas. No 

entender de Julião (2007, p. 47), 
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a escola em presídios passa a ter uma enorme responsabilidade na formação 
de indivíduos autônomos, na ampliação do acesso aos bens culturais em geral, 
no fortalecimento da autoestima desses sujeitos, assim como na consciência 
de seus deveres e direitos, criando oportunidades para seu reingresso na 
sociedade. (JULIÃO, 2007, p. 47). 

 

O trabalho desenvolvido pela escola no interior das unidades prisionais demanda 

a construção e a elaboração de uma proposta pedagógica que vise ao crescimento 

pessoal e profissional do sujeito, auxilie-o na relação dos saberes adquiridos no espaço 

escolar com a vida cotidiana e lhe sirva de suporte para melhorar sua condição de vida 

de maneira efetiva. 

 

Ao se propor uma educação significativa, estamos em busca de um esforço 
concreto por uma política pública baseada no respeito à dignidade da pessoa e 
na qualidade social – trata-se de ir além da busca pela (re) integração social do 
aprisionado, mas significa tornar a instituição prisão mais humana, contribuindo 
com o desenvolvimento real e sustentável de uma sociedade que se pretende 
democrática (JULIÃO, 2003, p. 66). 

 

As políticas educacionais para as pessoas privadas de liberdade podem 

representar um esforço positivo no enfrentamento dos desafios. Contudo, não se 

podem deixar de lado as questões invisíveis que permeiam o processo; sendo assim, 

uma reflexão crítica pode revelar ou dar indicativos de qual concepção de homem está 

presente.  

 

Se o senso comum imagina a prisão como uma microssociedade, uma cópia 
da sociedade aqui de fora, isto é um ledo engano. A vida intramuros afigura-se 
como uma outra sociedade, uma sociedade com características, com regras 
minuciosas, além de um conjunto de códigos informais (LEME, 2007, p. 140).  

 

A presença da educação formal dentro das unidades prisionais demanda 

esforços no sentido de chamar a atenção da sociedade perante a responsabilidade 

para com esse segmento da população que necessita sair da invisibilidade que os 

muros podem representar. Para Português (2001, p. 357), “as práticas efetivas que 

regulam o cotidiano das prisões são absolutamente desconhecidas pela sociedade 

mantendo-se opacas até mesmo com relação aos órgãos públicos que lhes são afins”. 

Ainda, como afirma Onofre (2007, p. 23), 
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pensar a educação escolar no presídio significa nesse sentido refletir sua 
contribuição para a vida dos encarcerados e da sociedade em geral, por meio 
da aprendizagem participativa e da convivência fundamentada na sua 
valorização e no desenvolvimento de si mesmo. (ONOFRE, 2007, p. 23). 

 

Trata-se de repensar o posicionamento da sociedade na atual conjuntura. 

Pensar a pessoa privada de liberdade como responsabilidade única e total do Estado 

significa admitir a hipótese da existência de duas comunidades, uma dentro e outra fora 

das grades. A forma de agir ante essa situação é o que caracteriza uma sociedade 

como excludente ou não. 

Agir com responsabilidade é pensar além de vincular a condenação de 

indivíduos a condições existenciais degradantes, reafirmando perversamente os efeitos 

decorrentes das desigualdades sociais que caracterizam a história de vida de quase 

toda a população carcerária do país. Implica a efetivação de políticas públicas que 

possibilitem a manutenção e reestruturação das unidades prisionais, permitindo que o 

tratamento penal realmente se efetive e a educação, como integrante do tratamento 

penal, colabore com a reintegração do apenado na sociedade. 

 

 

2.2 DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO 

 

Os direitos humanos foram determinados com base na ideia de dignidade da 

pessoa humana, ou seja, de que todo ser humano, independentemente de qualquer 

condição pessoal, deve ser igualmente reconhecido e respeitado, não podendo ser 

tratado como instrumento de poucos, mas como início e conquista de toda a 

organização social e política. No entanto, para se chegar a essa construção, muitas 

foram as lutas travadas pela classe trabalhadora e intelectuais. Da mesma forma, para 

que tais direitos sejam mantidos e aplicados na prática e para que novos direitos sejam 

conquistados, é necessário que a luta intensifique-se. 

O conhecimento internacional dos direitos humanos representou um passo 

histórico decisivo. Muitos deles estão previstos em documentos internacionais3, 

                                                 
3 Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Civis 
e Políticos (1966), Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966), 
Convenção Sobre Todas as Formas de Discriminação Racial (1968), Convenção Contra Tortura e Outros 
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assinados por centenas de países, tendo sido criados órgãos específicos para 

acompanhar sua implementação. Com esse processo, os direitos devem ser colocados 

acima dos interesses políticos dos países. 

 A Revolução Francesa de 1789 contribuiu para o surgimento de uma série de 

direitos, entre eles, o direito à vida, à liberdade de expressão e de pensamento e a 

garantia de que a lei só proibiria o que fosse prejudicial à sociedade, os quais 

acabaram influenciando as constituições de diversos países pelo mundo. Os direitos 

desse período histórico são chamados civis e políticos, considerados de primeira 

geração. 

 Com o início da industrialização, a partir do século XIX, o desenvolvimento do 

capitalismo industrial teve como consequência a contratação de grandes massas de 

pessoas, gerando, por um lado, a exploração dos trabalhadores e, por outro, o 

enriquecimento de pequenos grupos, excluindo a maioria da população e agravando 

suas condições de vida. Assim, iniciaram-se as reivindicações por direitos econômicos, 

sociais e culturais, denominados de segunda geração de direitos humanos. Estes se 

referem ao trabalho e salário dignos; ao direito à saúde, educação, alimentação 

adequada e organização sindical; ao direito de greve; à previdência social; ao acesso à 

cultura e à moradia, entre outros.  

No início do século XX, com a Revolução Russa, a crise do capitalismo industrial 

e o começo de sua incorporação nas constituições nacionais, esses direitos tiveram 

grande expressão. Na educação, como afirma Cury (2014), sua declaração e 

efetivação tornaram-se imprescindíveis ao Brasil, país com forte tradição elitista e que, 

tradicionalmente, reservava apenas às camadas privilegiadas o acesso a esse bem 

social. 

 A proteção dos direitos humanos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais 

mostrou-se insuficiente. O desrespeito à diversidade cultural entre os povos e ao meio 

ambiente, a devastação do planeta, a poluição do ar e da água, o acúmulo de lixo, 

assim como as guerras e a exploração, fizeram surgir uma nova categoria de direitos 

humanos, visando a proteger não somente a pessoa, individual e socialmente, mas 

                                                                                                                                                             
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes (1989) e Convenção Internacional para 
Prevenir e Erradicar a Violência Contra a Mulher (1994). 
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também os direitos da humanidade, inclusive os das futuras gerações. Dessa forma, 

garantir esses direitos é garantir a vida de todas as pessoas e de todos os povos. 

Esses são os direitos à paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e à 

autodeterminação dos povos, denominados de terceira geração. 

 O problema fundamental em relação aos direitos humanos não é tanto justificá-

los nem saber quantos ou quais são, sua natureza e fundamento, mas garantir que não 

sejam violados. Diferentes desigualdades marcam a educação brasileira, estando o 

direito a ela mais distante para quem é pobre, negro, com deficiência e se encontra 

privado de liberdade. Nesse contexto, a educação em direitos humanos é um 

instrumento estratégico no interior das políticas de segurança e justiça para respaldar a 

consonância entre a cultura de promoção e defesa dos direitos humanos e os 

princípios democráticos. Assim, a educação é compreendida, em si mesma, como um 

direito e um meio indispensável para o acesso a outros direitos. 

Cabe destacar a iniciativa do estado do Paraná na busca por melhorias no 

atendimento prestado às pessoas privadas de liberdade, por meio do desenvolvimento 

da pesquisa intitulada Vozes do cárcere, idealizada durante um curso de extensão 

promovido pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, no período 

de maio a agosto de 2011, com a participação da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e da Secretaria de Estado da 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SEJU). O objetivo era diagnosticar o sistema 

prisional paranaense, com vistas à implementação de políticas públicas que lograssem 

melhorias no atendimento prestado dentro das unidades prisionais do estado.  

A pesquisa foi desenvolvida a partir do ano de 2011, quando teve início o 

planejamento estratégico para o desenvolvimento da cultura pela paz e não violência. 

Teve como foco a resolução de problemas diagnosticados no sistema prisional do 

estado do Paraná e seu principal objetivo era a implementação de um plano gestor que 

viesse a reorganizar o referido sistema. A ação política e as mudanças tiveram início 

com a alteração na identificação da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania do 

Paraná, com perspectiva ampliada, para SEJU, bem como na identidade do 

Departamento Penitenciário para Departamento de Execução Penal do Paraná 

(DEPEN/PR). 
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Até o ano de 2011, não havia tradição de implementação de pesquisas 

científicas no sistema penal do Paraná e, por conseguinte, dados e informações 

legitimados cientificamente não norteavam diretamente a tomada de decisões na 

gestão do tratamento penal do estado. Com a reestruturação da SEJU, buscavam-se 

mecanismos inovadores para incentivar e desenvolver pesquisas com rigor científico, 

sob orientação de instituições de ensino superior, objetivando que os resultados 

pudessem subsidiar e consolidar o planejamento de políticas públicas. 

Assim, o principal objetivo da pesquisa foi investigar, em caráter 

multidimensional, o fenômeno da violência na voz do cárcere, a fim de propor ações 

para o enfrentamento, a redução de danos e até a prevenção do fenômeno da 

violência. A pesquisa foi desenvolvida em 23 das 24 unidades prisionais existentes. 

O instrumento definido para a coleta de dados e informações sobre a violência 

foi o questionário, aplicado primeiramente, num projeto-piloto, a 60 pessoas privadas 

de liberdade de duas unidades prisionais, sendo 30 em cada uma, com o objetivo de 

testar e validar esse instrumento. Sua versão definitiva contou com 23 perguntas, 

sendo: dez questões fechadas, 12 semiabertas e uma livre. As questões foram 

organizadas em três eixos: (i) identidade pessoal; (ii) conceito pessoal de violência, 

histórico de violência na infância e violência na mídia; (iii) violência sofrida pela pessoa 

privada de liberdade e outra em relação a seus familiares ou visitantes. Na questão 

livre, o tema foi abordado de forma que o participante da pesquisa pudesse 

complementar alguma informação ou fazer sugestões a esse respeito. 

Na época, as 24 unidades prisionais totalizavam 13.490 pessoas privadas de 

liberdade. Apenas uma não tomou parte da pesquisa, devido a adversidades na área 

de segurança. As pessoas foram convidadas a participar e 8.486 questionários foram 

respondidos. 

O espaço da sala de aula foi utilizado para garantir a confiabilidade no processo 

de aplicação e os professores e pedagogos das unidades prisionais foram escolhidos 

como aplicadores, considerando o lugar e a significância que esses profissionais 

exercem na vida daqueles que se encontram em condição de privação de liberdade. Na 

ocasião, quem não sabia ler e escrever pôde realizar a entrevista contando com a 

ajuda do professor. 



31 
 

A organização e análise dos 8.486 instrumentos de pesquisa respondidos, bem 

como a compilação dos dados, mobilizaram profissionais da SEJU e da SEED, 

principalmente os profissionais dos Centros Estaduais de Educação Básica para 

Jovens e Adultos (CEEBJAs) que atuavam diretamente junto do sistema prisional. Foi 

um trabalho árduo, concluído durante o ano de 2013, e que deu origem à publicação de 

artigos científicos publicados, em 2015, no livro Vozes do cárcere: paz e não violência 

em busca de um novo modelo de gestão. 

Segundo Pereira (2013, p. 38), ações que transformam a realidade começam a 

se desenhar,  

 

mesmo diante das dificuldades e resistências sociais apresentadas, a 
sociedade começa, tanto fora como dentro das paredes do cárcere, a 
manifestar-se pela insistência do reconhecimento dos direitos humanos dos 
encarcerados como sujeitos de direitos e cuidados. (PEREIRA, 2013, p. 38). 

 

Contudo, as ações só ganham consistência a partir do momento em que a 

sociedade toma consciência da sua parcela de responsabilidade para com as pessoas 

que se encontram em situação de privação de liberdade. Para tanto, os muros da 

ignorância devem ser derrubados. 

A educação, além de ser em si mesma um direito, contribui para criar uma 

cultura universal dos direitos humanos e exercitar o respeito, a tolerância, a promoção 

e a valorização das diversidades e a solidariedade entre povos e nações. Também se 

propõe a assegurar o acesso à participação efetiva em busca de uma sociedade livre 

de fato. Assim, traz consigo a humanização do sujeito e o crescimento da sociedade.  
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2.3 LEGISLAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL 

 

No Brasil, o primeiro grande passo no processo de tentativa de inserção, nas leis 

nacionais, do direito à educação das pessoas em contexto de privação de liberdade foi 

sua inclusão na LEP (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), que rege o processo 

punitivo disciplinar desenvolvido na prisão e estabelece os órgãos encarregados de 

implantar e acompanhar a execução da pena privativa da liberdade no país. A 

educação é objeto dos arts. 17 a 21, do capítulo II (da assistência educacional), sendo 

concebida como obrigatória nos sistemas penitenciários: 

 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 
formação profissional do preso e do internado. 
 Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar 
da Unidade Federativa. 
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de 
aperfeiçoamento técnico. 
Parágrafo Único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua 
condição. 
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 (BRASIL, 1984). 
 

 
Em outros artigos da referida lei, a educação figura como direito: 
 
 

[...] Art. 41. Constituem direitos do preso: [...] XV- Contato com o mundo 
exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de 
informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 
[...] Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar 
em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, 
educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
[...] Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto 
poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem 
vigilância direta, nos seguintes casos: [...] II- frequência a curso supletivo 
profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca 
do Juízo da Execução (BRASIL, 1984). 

 

O direito à educação está posto, primordialmente, no art. 6º da Constituição 

Federal de 1988, dentro do rol dos direitos sociais, e se constitui como algo inédito na 
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história constitucional brasileira. A Constituição de 1988 foi a primeira a explicitá-lo 

numa declaração dos direitos sociais.  

O texto constitucional amplia o atendimento aos jovens e adultos ao estabelecer 

como dever do Estado a oferta do ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive 

para os que não tiveram acesso a ele na idade apropriada (BRASIL, 1988). Esse fator 

também pode ser interpretado em favor dos indivíduos que se encontram em situação 

de privação de liberdade. 

 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) 
anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria; 
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 
[...] 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por 
meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde; 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua 
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, 
pela freqüência à escola (BRASIL, 1988). 

 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) publicou a 

Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, estabelecendo a adaptação e a 

aplicação no Brasil das Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiro, publicadas, 

em 1957, pelo Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

 

CAPÍTULO XII - DA INSTRUÇÃO E ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL  
Art. 38. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 
formação profissional do preso. 
Art. 39. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação e de 
aperfeiçoamento técnico. 
Art. 40. A instrução primária será obrigatoriamente ofertada a todos os presos 
que não a possuam. Parágrafo único. Cursos de alfabetização serão 
obrigatórios e compulsórios para os analfabetos.  
Art. 41. Os estabelecimentos prisionais contarão com biblioteca organizada 
com livros de conteúdo informativo, educativo e recreativo, adequados à 
formação cultural, profissional e espiritual do preso. 
Art. 42. Deverá ser permitido ao preso participar de curso por correspondência, 
rádio ou televisão, sem prejuízo da disciplina e da segurança do 
estabelecimento (BRASIL, 1994). 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) – Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 –, apesar de não contemplar dispositivos específicos sobre a 

educação no sistema penitenciário, é interpretada pela maioria dos juristas como se a 

educação prisional estivesse inserida na modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA). 

Essa lei estabelece, no capítulo II, seção V, que a EJA é destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no ensino fundamental e médio na 

idade própria (BRASIL, 1996). Tal finalidade obriga a refletir sobre o potencial de 

educação inclusiva e compensatória que essa modalidade de ensino possui. Como 

salienta Haddad (2007, p. 2), “a EJA não foi inventada para fugir do sistema público, 

mas porque neste não cabiam as trajetórias humanas dos jovens e adultos populares”. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 10.172/2001, cujo 

objetivo é a elevação global do nível de escolaridade da população e a melhoria da 

qualidade do ensino em todos os níveis, cita, entre as 26 metas prioritárias para o 

decênio 2001-2011, na 17ª meta, em que a educação nas prisões foi inscrita: 

 

Implantar, em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que 
atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação de jovens e 
adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação profissional, 
contemplando para esta clientela no item nº 5 (financiamento pelo MEC de 
material didático-pedagógico) e no item nº 14 (oferta de programas de 
educação à distância) (BRASIL, 2001). 

 

Vale ressaltar que o PNE data de 2001 e apenas em março de 2005 o Ministério 

da Educação (MEC) anunciou sua participação, em parceria com o Ministério da 

Justiça e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, na definição 

de projeto educativo destinado às populações carcerárias. Segundo Santiago e Brito 

(2010, p. 299), 

no segundo semestre de 2005, teve início uma articulação entre o MEC e o MJ 
(Ministério da Justiça) para se estabelecer uma estratégia comum de 
financiamento de projetos educacionais para reclusos, com a finalidade de se 
evitar a duplicação de esforços e estimular o desenvolvimento de iniciativas 
adequadas à especificidade desse público-alvo. (SANTIAGO e BRITO, 2010, p. 
299). 

 

Em junho de 2006, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 341, 

que reconheceu a remição da pena por estudo. A súmula é fruto do julgamento do caso 
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de Givanildo da Silva Ferreira4, preso na Penitenciária de São Vicente, em São Paulo. 

A solicitação de remição por estudo pelo encarcerado havia sido negada pelo Tribunal 

de São Paulo (CARREIRA, 2009).  

A aprovação das diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e 

adultos privados de liberdade em estabelecimentos penais, por meio da Resolução nº 

2, de 19 de maio de 2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), normatizou, em 

âmbito nacional, as ações pedagógicas nesses espaços; contudo, entre a aprovação e 

a aplicação dessa normativa, há um longo caminho a ser percorrido, pois a realidade 

das experiências educacionais dos estados brasileiros é diversa. A grande maioria 

possui algum tipo de conhecimento, mas apenas uma minoria conseguiu ultrapassar a 

fase de programas isolados. 

Com a aprovação das diretrizes para efetivação das ações, chegou a promessa 

de avanços. Tendo em vista o que está prescrito no inciso II do art. 3º dessas 

diretrizes, 

 
[...] 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 (BRASIL, 2010). 

 

Em novembro de 2011, ocorreu a publicação do Decreto nº 7.626, que instituiu o 

Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional, o qual objetiva 

contemplar a educação básica na modalidade EJA, a educação profissional e 

                                                 
4 De acordo com os autos, Givanildo frequentou as aulas do Telecurso, da TV Globo, de fevereiro a julho 
de 2003, com bom aproveitamento pedagógico. Ao todo, foram 81 horas oficiais de estudo. A quantidade 
foi aceita pelo juízo de primeiro grau para remição da pena, mas rejeitada pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo, que entendeu que é impossível estender o benefício por não haver previsão legal. A LEP, no 
art. 126, prevê expressamente a redução da pena pelo trabalho, intelectual, braçal ou artesanal. 
Entretanto, não prevê expressamente o termo “estudo” para remição de pena. A defesa argumentou que, 
na definição do trabalho, está embutida a expressão “estudo”. O STJ aceitou o argumento e afirmou que 
o estudo produz conhecimento, demanda esforço e persistência e possibilita a reflexão e a inserção de 
valores que proporcionam melhores condições de vida em sociedade. Também resulta na ampliação do 
patrimônio intelectual e facilita a futura inserção no mercado de trabalho, segundo o STJ. A remissão 
pelo trabalho tem sido concedida – três dias de trabalho para cada dia compensado da pena, com 
jornada diária de seis a oito horas. De acordo com o relator do processo, ministro Nilson Naves, as 
penas devem visar à reeducação do condenado. “A história da humanidade teve, tem e terá 
compromisso com a reeducação e com a reinserção social do condenado. Se fosse doutro modo, a pena 
estatal estaria fadada ao insucesso”, conclui o ministro (Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2006-
jun-27/preso_utilizar_estudo_reduzir_pena_decide_stj>. Acesso em: 10 fev. 2016). 

http://www.conjur.com.br/2006-jun-27/preso_utilizar_estudo_reduzir_pena_decide_stj
http://www.conjur.com.br/2006-jun-27/preso_utilizar_estudo_reduzir_pena_decide_stj
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tecnológica e a educação superior, tendo as seguintes diretrizes, definidas pelo CNE e 

CNPCP: 

 

I - promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por 
meio da educação; 
II - integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos 
responsáveis pela execução penal; e 
III - fomento à formulação de políticas de atendimento educacional à criança 
que esteja em estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de 
sua mãe (BRASIL, 2011). 

 

São objetivos do plano a ampliação das matrículas e a qualificação da oferta de 

educação para as pessoas privadas de liberdade. Assim, ele se configura como um 

marco para a elaboração dos planos estaduais.  

Já o PNE 2014-2024 dá as diretrizes para estados e municípios elaborarem seus 

planos educacionais de forma ampla e com a possibilidade de contemplar as 

particularidades de cada região ou local. Em seus Anexos 8, 9 e 10, sobre as metas e 

estratégias, determina que se deve contribuir com a elevação da escolaridade média 

da população de 18 a 29 anos; elevar a taxa de alfabetização da população com 15 

anos ou mais; assegurar a oferta de EJA a todos que não tiveram acesso à educação 

básica na idade própria; garantir a oferta de EJA nas etapas de ensino fundamental e 

médio às pessoas privadas de liberdade, em todos os estabelecimentos penais; 

oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de EJA no ensino fundamental; e orientar a 

expansão da oferta de EJA articulada à educação profissional, de modo a atender aos 

privados de liberdade nos estabelecimentos penais. 

 

 

2.4 DADOS SOBRE O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

Segundo Gatti (2012), os dados trabalhados são muito importantes, pois servem 

para a geração de conhecimento que acrescente alguma coisa à compreensão do 

problema que interessa. 

É pertinente apresentar e analisar os dados sobre a população carcerária 

brasileira, fazendo uso de estudos realizados pelo DEPEN/Levantamento Nacional de 
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Informações Penitenciárias (Infopen) em 2014, que ajudarão a contextualizar de forma 

mais clara as políticas públicas para as pessoas privadas de liberdade. 

 

TABELA 1 – DEZ PAÍSES COM MAIOR POPULAÇÃO CARCERÁRIA DO MUNDO 

 
PAÍS 

POPULAÇÃO 
PRISIONAL 

TAXA DE 
POPULAÇÃO 
PRISIONAL 
PARA CADA 

100.000 
HABITANTES 

TAXA DE 
OCUPAÇÃO 

DAS 
UNIDADES 

PRISIONAIS 

TAXA DE 
PRESOS SEM 

CONDENAÇÃO 

ESTADOS UNIDOS 2.228.424 698 102,70% 20.40% 

CHINA 1.657.812 119 - - 

RÚSSIA 673.818 468 94,20% 17,90% 

BRASIL 607.731 300 161,00% 41,00% 

ÍNDIA 411.992 33 118,40% 67,60% 

TAILÂNDIA 308.093 457 133,90% 20,60% 

MÉXICO 255.638 214 125,80% 42,00% 

IRÃ 225.624 290 161,20% 25,10% 

INDONÉSIA 167.163 66 153,00% 31,90% 

TURQUIA 165.033 212 101,20% 13,90% 

FONTE: DEPEN. 
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Ao analisar os dados, em relação ao país que apresenta a maior população 

carcerária do mundo, observa-se que a dos Estados Unidos é quase a mesma da 

Rússia, Brasil, Índia Tailândia e México juntos. 

Quanto à taxa de ocupação, verifica-se que a superlotação figura como fator 

pariforme em nove dos dez países citados e, apesar de os Estados Unidos 

apresentarem uma taxa de ocupação relativamente dentro da capacidade das unidades 

prisionais, o que sobressai, nesse caso, é a taxa de aprisionamento. Para cada 

100.000 habitantes nesse país, há 698 presos; na Índia, segundo país com maior taxa 

de população prisional, há 119 para cada 100.000 habitantes. 

 Considerando a taxa de presos sem condenação, evidencia-se que o Brasil 

figura em terceiro lugar, porém os dados revelam que, entre esse país e o México, 

segundo lugar em número de presos sem condenação, há um dado muito importante 

que não pode ser desprezado: a taxa de presos sem condenação no Brasil é superior à 

população carcerária do México. Segundo o relatório do Centro Internacional de 

Estudos Prisionais (ICPS, 2014), cerca de três milhões de pessoas estão presas 
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provisoriamente no mundo. Além de contribuir para a superlotação e elevar os custos 

do sistema, essa situação expõe os indivíduos às consequências do aprisionamento.   

Após o delineamento do panorama das taxas de aprisionamento dos dez países 

que figuram entre os que apresentam as maiores populações carcerárias do mundo, o 

foco recai sobre o Brasil. Assim, o Gráfico 1 aborda questões referentes à evolução das 

taxas de aprisionamento no país. 

 

GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE APRISIONAMENTO NO BRASIL, EM MILHARES DE 
PESSOAS 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em 03: mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 
Os dados mostram que o número de pessoas privadas de liberdade, em 2014, 

era 6,7 vezes maior que em 1990. Desde 2000, a população prisional cresceu em 

média 7% ao ano, totalizando um crescimento de 161%, segundo o relatório de 2015 

do DEPEN. O valor é dez vezes maior que o crescimento do total da população 

brasileira, que apresentou aumento de apenas 16% no período, com uma média de 

1,1% ao ano.  

O número cada vez maior de indivíduos reclusos tem sido acompanhado de um 

crescente sucateamento do sistema prisional e, consequentemente, de condições 

mínimas adequadas que atendam aos requisitos da tutela de presos ou de 
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cumprimento de pena nos termos das exigências legais e institucionais estabelecidas 

em convenções internacionais. Com isso, o Estado e o sentimento de insegurança, 

construído socialmente e difundido pela mídia, justificam cada vez mais o 

encarceramento daqueles sujeitos tidos como “perigosos”, por não aceitarem as 

condições de venda da força de trabalho nos moldes da flexibilização desse mundo. 

Ressalta-se, em relação à pobreza, que seu trato em sociedades anteriores à 

capitalista estava conectado à escassez da produção, reprodução e circulação de 

produtos; após as revoluções burguesas – Revolução Industrial e Revolução Francesa 

–, a pobreza passou a ser uma produção social, por meio das relações que os homens 

estabeleciam entre si, com uma característica muito particular: a pobreza em 

decorrência da acumulação capitalista, em razão da forma de organização da 

sociedade em classes, não se relacionando mais diretamente com carência/escassez 

e, sim, com apropriação privada dos bens socialmente produzidos. 

Na medida em que os burgueses ampliaram seu capital e os centralizaram em 

blocos – fase monopolista do capitalismo –, cresceram em relação direta a pobreza e a 

miséria, assim como aumentou a criminalidade. Os burgueses, sem conseguir 

responder às mazelas que produziam, empoderaram o Estado para desenvolver ações 

que amenizassem as contradições e controlassem os trabalhadores. 

Com o empoderamento do Estado e a individualidade burguesa, foi possível a 

criação de leis e do direito que garantisse igualdade formal e jurídica a todos. Para a 

proteção da propriedade privada, foram “criadas” as polícias, com um papel definido de 

repressão, garantia da ordem e contenção dos trabalhadores. A prisão passou a ser a 

instituição responsável pelo cumprimento das penalidades nas sociedades 

industrializadas, sendo possível observar que a própria lei é uma forma sutil de 

repressão do Estado; assim, de acordo com Wacquant (2007), o discurso de lei e 

ordem transformou-se num espetáculo de deformação do real. O autor propõe, ainda, 

que a estratégia de ritualização dos crimes e insegurança social é a mesma utilizada 

em todos os países, existindo apenas pequenas variações desse modelo, exaltando 

determinados tipos de comportamento. 
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Para compreender por que e como o repentino aparecimento da preocupação 
com segurança atinge a maior parte dos países pós-industriais desde o final do 
século XX constitui uma reação, um desvio e uma negação à generalização da 
insegurança social e mental produzida pela difusão do trabalho assalariado 
dissocializado, é necessário e suficiente romper com a oposição ritual das 
escolas intelectuais, aliando as virtudes de uma análise materialista, inspirada 
em Karl Marx e Friedrich Engels, e elaborada por vários autores da criminologia 
radical, sensível às mudanças que se estabelecem, a cada época, nas relações 
entre o sistema penal e o sistema de produção, a uma abordagem simbolista, 
iniciada por Emile Durkheim e aprofundada por Pierre Bordieu, atenta à 
capacidade que o Estado detém de traçar as demarcações sociais salientes e 
de produzir a realidade social por meio de seu trabalho de inculcação de 
categorias e de classificações eficientes (WACQUANT, 2007, p. 15). 

 

Ainda de acordo com a linha de raciocínio de Wacquant (2007), duas são as 

premissas das instituições prisionais e da política penal, quais sejam: a hierarquia e o 

controle, numa relação entre punição e poder; e a comunicação de normas, moldando 

representações coletivas e subjetivas. A prisão simboliza, portanto, divisões materiais e 

materializa relações de poder simbólico; sua operação reúne desigualdade e 

identidade, funde dominação e significação e conecta paixões e interesses que 

perpassam e agitam a sociedade (WACQUANT, 2007). Entre as funções da política 

penal, está a neutralização do exército sobrante de trabalhadores produzidos pelo 

modo de produção capitalista e que não se adaptam à sociedade. 

O que se percebe, como consequência, é o volume de pessoas, no Brasil e no 

mundo, sendo encarceradas como resposta do capital às desigualdades e mazelas 

sociais provocadas pela própria sociedade e, em contrapartida, a sociedade clamando 

por esse tipo de resposta. Para reverter tal situação, além de repensar o sistema 

penitenciário brasileiro, é preciso investir em políticas que contribuam para o processo 

de reinserção social da pessoa privada de liberdade. 

Ao se pensar em reinserção, não se pode deixar de considerar a importância da 

oferta de programas que efetivem a educação nas prisões. No entanto, é importante 

refletir sobre que programas se quer e como eles podem contribuir para a consolidação 

de políticas públicas que visem não apenas ao combate ao ócio ou à remição de pena, 

mas que atuem para a garantia de direitos e do processo de humanização do ambiente 

prisional. 
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GRÁFICO 2 – FAIXA ETÁRIA DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO BRASIL 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Nota-se que a maior parte da população prisional é formada por jovens. 

Comparando o perfil da população prisional com o da população brasileira, a população 

de jovens é maior no sistema prisional: ao passo que 56% da população prisional é 

composta por jovens, essa faixa etária compõe apenas 21,5% da população do país5. 

Diante da situação em que se encontra uma parcela significativa da população 

brasileira, os poderes públicos e a sociedade civil necessitam se mobilizar no sentido 

de elaborar e implementar ações que visem à efetivação de políticas públicas voltadas 

a atender às necessidades desse grupo específico. 

Um fato que pode justificar essa situação é que não são apresentadas políticas 

públicas realmente eficazes de inserção do jovem na atual sociedade; ao contrário, 

economiza-se em investimentos na construção de escolas e na valorização dos 

profissionais do magistério, enquanto se aplacam os anseios da sociedade com a 

construção de presídios, tidos como um mal necessário. É fundamental um 

investimento sério na base da sociedade, que permita a ampliação das possibilidades 

de participação social aos jovens no mundo do trabalho, a fim de evitar que essa 

                                                 
5 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Censo de 2010 (Disponível 
em: <https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=dados+ibge+2010>. Acesso em: 08 jan. 2016). 
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população veja na criminalidade uma maneira de enfrentar ou aplacar suas 

dificuldades. 

Outro dado importante explorado no já mencionado relatório diz respeito ao 

levantamento racial das pessoas que se encontravam privadas de liberdade em 2014, 

ano em que o relatório foi concluído. Os dados são explorados no Gráfico 3. 

 

GRÁFICO 3 – RAÇA DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE. 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br/. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Pode-se destacar a proporção de pessoas negras presas: dois em cada três 

presos. A porcentagem de indivíduos negros no sistema prisional é de 67%, sendo 

significativamente menor na população brasileira (51%)6. Essa tendência é observada 

tanto na população masculina quanto na feminina. 

O sistema prisional brasileiro reflete a própria sociedade em que se insere, 

sendo um espelho das contradições existentes. É grave a desigualdade social no país, 

caracterizada pela existência de milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da 

pobreza, na qual historicamente se insere a população em questão. Sendo assim, os 

dados revelam que o aprisionamento, em sua maioria, atua como agente mantenedor 

das desigualdades. 

                                                 
6 Segundo dados do IBGE, do Censo de 2010 (Disponível em: 
<https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=dados+ibge+2010>. Acesso em:10 de jan. 2016). 
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Exemplo paradigmático é o caso exposto nos principais meios de comunicação 

do país com a manchete: “Menino negro é espancado e amarrado nu em um poste de 

energia elétrica na zona sul do Rio de Janeiro”7. O menino, adolescente, negro e pobre, 

identificado por justiceiros como autor do ato infracional8, recebeu a devida punição, 

segundo os perpetradores, servindo de exemplo e advertência para outros, negros e 

pobres. Este e outros exemplos noticiados pela mídia de massa mostram que, na 

realidade brasileira, as características do Estado penal, que se manifestam como o 

“braço forte do Estado”, voltam-se, sobretudo, ao trato da pobreza e/ou da 

marginalidade. 

A destinação de unidades prisionais por gênero também é uma questão que 

deveria preocupar o Estado, porém, como se pode constatar no Gráfico 4, a questão de 

gênero ainda é tratada como se o conceito primaz fosse o masculino/homem e o 

feminino/mulher. No gráfico, são abordadas questões referentes à destinação de 

unidades prisionais por gênero.  

 

GRÁFICO 4 – DESTINAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS POR GÊNERO 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

                                                 
7 Disponível em: <http://lunatenorio.jusbrasil.com.br/noticias/112676289/menino-negro-e-espancado-e-
amarrado-nu-em-poste-na-zona-sul-do-rio>. Acesso em: 12 maio 2016. 
8 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 103, considera ato infracional “a conduta 
descrita como crime ou contravenção penal” (Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm>. Acesso em: 05 jul. 2016). 
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Observa-se que a maior parte dos estabelecimentos (três quartos) é voltada ao 

público masculino. Ainda, as unidades prisionais destinadas ao atendimento exclusivo 

de mulheres correspondem a 7%, enquanto as mistas representam 17%, 

demonstrando inobservância às leis9. 

As estruturas internas das unidades prisionais brasileiras e as normas de 

convivência quase nunca estão adaptadas às necessidades da mulher, uma vez que 

são sempre desenhadas sob a perspectiva masculina. No caso do encarceramento 

feminino, há uma histórica omissão dos poderes públicos, manifestada na ausência da 

efetivação de políticas públicas que consideram a mulher encarcerada sujeito de 

direitos inerentes à sua condição de pessoa humana e, muito particularmente, às suas 

especificidades advindas da questão de gênero. 

A mulher privada de liberdade, no Brasil, é submetida a uma condição de 

invisibilidade, que intensifica as marcas da desigualdade de gênero à qual as mulheres 

em geral são submetidas na sociedade, sobretudo aquelas que, por seu perfil 

socioeconômico, se encontram na base da pirâmide social. 

Segundo relatório do Infopen, o Paraná é o estado que registrou a maior 

redução no número de mulheres privadas de liberdade entre os anos de 2007 e 2014. 

Contudo, ocupa o nono lugar no ranking dos estados com a maior população carcerária 

feminina do Brasil. 

No Gráfico 5, há que se destacar como está distribuído o atendimento às 

pessoas privadas de liberdade que se enquadram nos grupos chamados específicos. 

 

  

                                                 
9 O art. 5º, inciso XLVIII, da Constituição Federal de 1988 impõe que a pena deverá ser cumprida em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo da pessoa privada de 
liberdade. 
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GRÁFICO 5 – UNIDADES PRISIONAIS COM ALA OU CELA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A 
GRUPOS ESPECÍFICOS. 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Observa-se que há pouca disponibilidade de vagas destinadas exclusivamente 

aos grupos específicos apresentados – apenas 9% das unidades prisionais dispõem de 

celas específicas para estrangeiros e indígenas e 15%, para idosos e o público LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros). 

Dadas as características das unidades prisionais e a situação social dos sujeitos 

que nelas estão, tornam-se imprescindíveis o entendimento e a compreensão do 

espaço em suas especificidades, a fim de atuar sobre a complexidade das relações 

presentes nesse ambiente tão hostil. A evolução e a complexidade das relações sociais 

trouxeram a necessidade da discussão de temas que antes eram considerados 

secundários, tabus ou mesmo dispensáveis.  

A LEP (BRASIL, 1984) traça condições de concretização do cárcere que estão 

muito distantes da realidade brasileira; ademais, ratifica-se o fato de silenciar sobre a 

questão da população LGBT, como se pode observar no Gráfico 5, não havendo dados 

sobre o número exato de pessoas em privação de liberdade que compõem o grupo em 

questão e políticas de garantia de direitos. 
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GRÁFICO 6 – ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO PRISIONAL BRASILEIRA 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Os dados revelam que a maioria da população prisional brasileira possui o 

ensino fundamental incompleto, situação deveras preocupante. A pesquisa não 

especifica quantos anos em média as pessoas estudaram, o que pode ser interpretado 

como uma maneira de satisfazer a opinião pública e blindar-se quanto aos 

questionamentos sobre a real situação desses indivíduos. Uma coisa é ter frequentado 

a escola durante sete ou oito anos e outra é tê-la abandonado no primeiro ou segundo 

ano.  

Segundo os dados constantes no Gráfico 6, cerca de 36.460 pessoas privadas 

de liberdade são analfabetas, fato que torna importante retomar o que apregoa a 

Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994, no capítulo XII, que trata da instrução e 

assistência educacional (BRASIL, 1994). Ela ratifica a importância da alfabetização ao 

estabelecer que a oferta e participação em cursos de alfabetização serão compulsórias. 

Sendo assim, é importante ressaltar a necessidade de ações efetivas de combate ao 

analfabetismo. 
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Aproximadamente, oito em cada dez pessoas presas estudaram, no máximo, até 

o ensino fundamental, enquanto a média nacional de pessoas que não frequentaram o 

ensino fundamental ou o têm incompleto é de 50%. Ainda, ao passo que na população 

brasileira cerca de 32%10 completaram o ensino médio, apenas 7% da população 

prisional concluiu-o. 

 

TABELA 2 – ESCOLARIDADE NO SISTEMA PRISIONAL, POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

UF ANALFABETO FUND. 

INC. 

FUND. 

COM. 

MÉDIO 

INC. 

MÉDIO 

COM. 

SUPERIOR 

INC. 

SUPERIOR 

COM. 

AC 8% 56% 13% 14% 8% 1% 0% 

AL 21% 50% 6% 7% 5% 1% 0% 

AM 4% 57% 9% 18% 9% 1% 2% 

AP 2% 40% 29% 13% 14% 1% 1% 

BA 11% 69% 7% 8% 5% 0% 0% 

CE 7% 71% 9% 6% 6% 1% 0% 

DF 2% 59% 10% 15% 11% 2% 1% 

ES 3% 61% 9% 16% 10% 1% 0% 

GO 15% 50% 16% 13% 6% 0% 0% 

MA 12% 50% 14% 13% 10% 1% 0% 

MG 3% 63% 13% 12% 7% 1% 0% 

MS 3% 63% 14% 10% 7% 2% 1% 

MT 8% 52% 19% 14% 8% 1% 0% 

PA 6% 62% 14% 11% 6% 1% 0% 

PB 18% 60% 10% 7% 5% 0% 0% 

PE 17% 40% 24% 10% 8% 1% 0% 

PI 16% 53% 13% 8% 8% 1% 1% 

PR 1% 67% 8% 15% 7% 1% 1% 

RJ 2% 71% 13% 6% 7% 1% 0% 

RN 16% 64% 10% 6% 4% 0% 0% 

RO 6% 64% 10% 12% 7% 1% 0% 

RR 2% 41% 6% 23% 23% 4% 1% 

RS 4% 67% 12% 10% 6% 1% 0% 

                                                 
10 Dados do IBGE, do Censo de 2010, que se referem à população brasileira acima de dez anos de 
idade (Disponível em: <https://www.google.com.br/?ion=1&espv=2#q=dados+ibge+2010>. Acesso em: 
10 jan. 2016). 
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SC 2% 56% 15% 14% 10% 2% 1% 

SE 9% 75% 4% 6% 5% 1% 0% 

SP11 NI NI NI NI NI NI NI 

TO 7% 53% 15% 14% 9% 1% 1% 

FONTE: DEPEN. 
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Informações significativas chamam atenção diante da análise dos dados sobre a 

escolaridade das pessoas privadas de liberdade que se encontram no sistema prisional 

brasileiro. A primeira delas refere-se aos dados sobre a população analfabeta privada 

de liberdade, figurando o Paraná como o estado que apresenta o menor índice. 

Contudo, os dados disponibilizados publicamente na página do DEPEN/PR não fazem 

menção à taxa atual de pessoas analfabetas que se encontram sob custódia do estado. 

Ao analisar a taxa de analfabetismo dos 26 estados que colaboraram com a 

pesquisa proposta pelo DEPEN e se optar por elencar aqueles com maior taxa, pode-

se constatar que os cinco primeiros ficam no Nordeste do país, sendo eles: Alagoas, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. 

 Outro fato revelado durante a análise dos dados faz menção ao estado de 

Roraima, que lidera os índices de pessoas com ensino médio completo e incompleto, 

denotando a necessidade de aprofundamento das análises, na busca por compreender 

o que os números demonstram sobre a população prisional do referido estado. 

Quanto ao ensino fundamental incompleto, que compreende desde a entrada da 

pessoa na escola até o nono ano incompleto, Sergipe é o estado que apresenta a 

maior taxa, seguido do Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, em segundo, terceiro e quarto 

lugares, respectivamente. No tocante ao ensino fundamental completo, o Amapá 

apresenta a maior taxa, seguido dos estados de Pernambuco, Mato Grosso e Goiás.  

Considerando o ensino médio incompleto, o estado de Roraima apresenta a maior 

taxa, seguido de Amazonas, Espírito Santo e Distrito Federal. Em relação ao ensino 

médio completo, Roraima apresenta a maior taxa; Amapá, a segunda maior; Distrito 

Federal, a terceira maior; e os estados de Espírito Santo, Manaus e Santa Catarina 

aparecem empatados com a quarta maior taxa. Referente à taxa de pessoas privadas 

                                                 
11 O estado não encaminhou os dados ao DEPEN. 
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de liberdade que apresentam ensino superior incompleto e completo, as taxas são 

inexpressivas, chegando a 4% somente no estado de Roraima, que mais uma vez se 

destaca no cenário nacional. 

 

GRÁFICO 7 – PROFESSORES EM ATIVIDADE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Pode-se observar que, segundo os dados do relatório do DEPEN representados 

no Gráfico 7, em 2014, havia 3.051 professores atuando no sistema prisional brasileiro, 

dos quais cerca de 45% eram professores efetivos. A grande maioria era composta por 

profissionais temporários, o que revela falta de política pública específica para a 

contratação de profissionais para atuar de forma efetiva na educação prisional 

brasileira. 

No Paraná, todos os profissionais que atuam na educação prisional fazem parte 

do quadro efetivo da SEED e, mediante termo de cooperação técnica firmado entre 

aquela secretaria e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, são selecionados 

por edital específico. Além disso, devem observar e cumprir o disposto nas regras de 

conduta para os profissionais que atuam no sistema prisional do estado. 
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GRÁFICO 8 – PEDAGOGOS EM ATIVIDADE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO 

 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Os dados revelam a existência de 280 pedagogos em atividade, em 2014, na 

educação prisional brasileira, para atender a cerca de 680 unidades prisionais com 

salas de aula e pessoas em atividades educacionais. Salienta-se que existe um deficit 

de pelo menos 400 pedagogos, sem levar em conta as unidades prisionais que 

deveriam contemplar as atividades educacionais e ainda não o fazem. 

De acordo com Freire (2002), a educação e os educadores, por meio dos seus 

saberes e fazeres críticos e da parceria com outros profissionais envolvidos com as 

questões pedagógicas e sociopedagógicas, têm um papel vital para a consolidação de 

um processo de transformação social. Assim, o pedagogo, principalmente aquele que 

atua na educação prisional, possui, entre suas atribuições, a de difundir a educação 

como instrumento de humanização. 
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TABELA 3 – UNIDADES PRISIONAIS COM SALA DE AULA E PESSOAS EM ATIVIDADES 
EDUCACIONAIS 

UF UNIDADES COM SALA DE AULA UNIDADES COM PESSOAS ESTUDANDO 

Nº % Nº % 

AC 10 83% 6 50% 

AL 5 56% 6 67% 

AM 16 80% 15 75% 

AP 2 25% 4 50% 

BA 19 86% 16 73% 

CE 61 39% 60 38% 

DF 6 100% 6 100% 

ES 30 86% 31 89% 

GO 42 44% 39 41% 

MA 16 50% 13 41% 

MG 102 55% 101 55% 

MS 23 52% 31 70% 

MT 36 61% 35 59% 

PA 23 56% 22 54% 

PB 24 31% 41 53% 

PE 31 40% 32 42% 

PI 10 77% 9 69% 

PR 31 89% 28 80% 

RJ 1 2% 30 60% 

RN 6 19% 14 44% 

RO 19 38% 31 62% 

RR 1 20% 4 80% 

RS 64 67% 54 56% 

SC 33 72% 31 67% 

SE 8 100% 7 88% 

SP NI NI NI NI 

TO 13 30% 14 33% 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Em 14 estados, há mais unidades com sala de aula do que com pessoas 

estudando, o que indica um subaproveitamento da infraestrutura. O caso mais 

discrepante é do Acre, no qual, das dez unidades que afirmaram ter sala de aula, 
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apenas seis informaram ter pessoas estudando. Por outro lado, em dez estados, há 

mais unidades em que ocorrem atividades educacionais do que estabelecimentos com 

sala de aula. É o caso do Rio de Janeiro, onde apenas uma unidade afirmou ter sala de 

aula, mas 14 relataram ter pessoas estudando, o que denota o descompromisso em 

preencher as informações solicitadas e a precariedade das condições de oferta 

educacional para pessoas privadas de liberdade no referido estado. 

No estado do Paraná, das 31 unidades prisionais que possuem sala de aula, 

mesmo que de forma adaptada, 28 estão com pessoas matriculadas; contudo, a Tabela 

4 revela dados importantes quanto à efetivação da educação prisional no estado. 

 

TABELA 4 – PROPORÇÃO DE PESSOAS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS NAS UNIDADES 
PRISIONAIS DO BRASIL 

UF Nº DE PESSOAS PRESAS 

NAS UNIDADES COM 

SALA DE AULA 

PESSOAS EM 

ATIVIDADES 

EDUCACIONAIS 

Nº DE PESSOAS 

PRESAS NO ESTADO 

AC 3.420 319 3.488 

AL 2.022 14 5.423 

AM 6.552 786 7.378 

AP 1.327 46 2.654 

BA 11.302 1.646 11.836 

CE 12.038 4.018 20.416 

DF 13.269 1.824 13.269 

ES 13.527 2.834 16.234 

GO 7.081 420 13.244 

MA 3.013 330 4.530 

MG 35.748 5.403 56.236 

MS 9.823 973 14.203 

MT 8.569 1.406 10.357 

PA 7.744 1.054 12.604 

PB 7.126 1.061 9.596 

PE 25.081 6.426 31.510 

PI 2.317 161 3.224 

PR 17.872 4.315 19.511 

RJ 108 207 39.321 

RN 2.485 344 7.047 
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RO 4.129 881 7.631 

RR 1.033 28 1.605 

RS 23.670 1.570 28.059 

SC 14.554 2.010 17.914 

SE 4.057 391 4.057 

SP NI NI NI 

TO 2.117 364 3.233 

FONTE: DEPEN.  
Disponível em: www.infopen.gov.br. Acesso em: 03 mar. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Nota-se que a proporção de pessoas exercendo atividades educacionais é 

irrisória. Em média, 16% das pessoas privadas de liberdade em estabelecimentos com 

sala de aula estão matriculadas. Destoa o caso do Rio de Janeiro, onde se assinala a 

existência de apenas uma unidade com sala de aula e 30 com atividades educacionais, 

como também o estado do Paraná, que apresenta 22% da população prisional 

envolvida em atividades educacionais, sendo a média nacional de 11%. 

Os números fazem com que as lacunas sejam reveladas, expondo as mazelas 

do sistema prisional brasileiro e denunciando a triste realidade de que todo aparato 

legal para viabilizar o acesso ao direito à educação esbarra na falta de estrutura, que 

pode muito bem ser traduzida em falta de investimentos. O acesso e a permanência na 

educação são, em si, alicerces para a efetivação de outros direitos e sua negação, um 

empecilho às demais garantias. 
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2.5 EDUCAÇÃO BÁSICA NO SISTEMA PRISIONAL 

 

Não obstante a adesão do Brasil a todos os tratados e convenções 

internacionais na área de direitos humanos e as conquistas fundamentais na 

universalização do ensino fundamental, o país negligenciou a oferta da educação para 

pessoas privadas de liberdade. Sua elevação ao status de política pública requer o 

enfrentamento e a superação de algumas questões específicas do sistema prisional 

brasileiro. 

 

2.5.1 Educação de Jovens e Adultos - EJA 

 

A EJA, concebida em sua essência para atender às demandas – principalmente 

políticas – quanto à superação do analfabetismo, atualmente está presente na educação 

básica, desde a alfabetização até o ensino médio. Para tanto, é necessário que, ao se 

levantar sua bandeira, se perceba que o que está em jogo não é a elevação de índices 

quantitativos, mas o resgate do sujeito pela valorização da sua história de vida, dos 

saberes que adquiriu e construiu por meio de sua experiência e que, antes mesmo de 

participar da educação formal, eram os que lhe serviam para conviver em sociedade.  

Teve suas origens calcadas nos movimentos populares para observar 

necessidades específicas e como alternativa ao modelo de educação formal oferecido 

pelo Estado. Como salienta Haddad (2007, p. 2), “a EJA não foi inventada para fugir do 

sistema público, mas porque neste não cabiam as trajetórias humanas dos jovens e 

adultos populares”. 

Essa modalidade educativa consegue se ajustar à realidade do sistema 

penitenciário, uma vez que as características dos alunos jovens e adultos presentes no 

sistema regular de ensino assemelham-se, em grande medida, à realidade social da 

população carcerária. Contudo, aquela desenvolvida no sistema penitenciário não é 

uma EJA qualquer, no sentido da busca por resultados diferentes. Trata-se de tentar 

novamente, de lutar a mesma guerra com outras armas, tudo isso porque existem 

especificidades que trazem consequências no desenvolvimento das atividades 

escolares. 
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A especificidade da educação no sistema penitenciário apresenta-se justamente 

devido à sua amplitude em relação à educação formal, escolarizada e 

institucionalizada, na medida em que se tem, ao mesmo tempo, que garantir o direito 

constitucional e propiciar, por meio dela, a oportunidade de adquirir uma concepção e 

compreensão conectadas à realidade social, como também, a partir dessa 

conscientização, buscar novos rumos para sua vida. Como afirma Freire (2001, p. 42), 

“a conscientização é uma das fundamentais tarefas de uma educação realmente 

libertadora e por isso respeitadora do homem como pessoa”. 

A EJA deve atuar em uma mudança de paradigma necessária e essencial para 

que se alcancem os fins pretendidos, que busquem a formação crítica do cidadão e a 

interrupção do ciclo de oferecimento oportuno de medidas que promovem a 

desigualdade social, o aumento do desemprego e o corte de gastos públicos com 

educação, saúde e segurança pública, daí o termo “educação popular”. 

O trabalho educativo na EJA contemporânea não deve se voltar à recuperação 

do conteúdo perdido, às carências e ao passado, mas reconhecer os jovens e adultos 

como sujeitos plenos de direitos e de cultura, que buscam suprir as necessidades de 

aprendizagem necessárias ao enfrentamento dos desafios postos pelo presente. Trata-

se de repensar essa modalidade que se faz presente na educação prisional. Como 

afirma Haddad (2007, p. 15), 

 

avançar numa nova concepção de EJA significa reconhecer o direito a uma 
escolarização para todas as pessoas, independentemente de sua idade. 
Significa reconhecer que não se pode privar parte da população dos conteúdos 
e bens simbólicos acumulados historicamente e que são transmitidos pelos 
processos escolares. Significa reconhecer que a garantia do direito humano à 
educação passa pela elevação da escolaridade média de toda a população e 
pela eliminação do analfabetismo [...] uma nova visão do sujeito da EJA tem 
como desdobramento um novo modo de acolhimento, em que a participação 
efetiva dos educandos é princípio básico dos processos de escolarização, 
garantindo que os modelos de escola vão se produzindo e reproduzindo como 
resultado dessa ação participativa. (HADDAD, 2007, p. 15). 

 

É necessário o reconhecimento da pessoa privada de liberdade como sujeito 

histórico que compõe as classes da EJA na sua condição de demandador de direitos, 

respeitando sua subjetividade, que vai além do cumprimento da pena privativa de 

liberdade, do abandono à escola devido a trajetórias escolares truncadas que revelam 
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histórias perversas de exclusão social, de negação dos direitos mais básicos à vida, ao 

afeto, à alimentação, à moradia, ao trabalho e à sobrevivência.  

Em termos de ação do Estado, os fundamentos legais das políticas atuais de 

EJA encontram-se em vários dispositivos, como a Constituição Federal de 1988, as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos (Parecer CNE/CEB nº 11/2000). 

Em termos de postura em relação à EJA, nota-se que houve uma mudança 

significativa ao longo dos anos. No entanto, o modo de ação pouco mudou, pois a 

política continua a ser realizada por meio de programas de ação. Como ajuda a 

esclarecer Fávero (2011, p. 38), 

 

embora o conjunto desses programas procure atender dimensões importantes 
da EJA, a análise individual deles indica propostas emergenciais com pequeno 
grau de impacto frente à amplitude da demanda e pouca efetividade, dispersão 
de esforços, desconhecimento das potencialidades municipais, falta de 
entrosamento dos diferentes ministérios, descontinuidade administrativa, etc. 
Também não se constituem em ações duradouras que superem as ‘políticas de 
governo’ em direção às ‘políticas de Estado’, ou seja: que não se limitem ao 
tempo de um governo e se firmem como ações permanentes. (FÁVERO, 2011, 
p. 38). 

 

No Brasil, as políticas compensatórias e emergenciais, bem como as práticas 

aligeiradas e de cunho assistencialista, marcaram a construção da EJA e o país 

chegou ao século XXI muito distante da universalização da educação básica, sobretudo 

no que se refere à garantia de condições de permanência e de oferta igualitária de 

educação qualitativa e socialmente referenciada para todos. São muitas as questões 

que se entrecruzam nesse cenário, agravado pelo não reconhecimento da 

particularidade da EJA como um campo de conhecimento específico. Pode-se, 

portanto, afirmar que, levando em consideração o fato de terem sido alterados a 

nomenclatura e alguns conceitos, as normas legais não significaram uma ruptura com a 

diretriz predominante na EJA ao longo de sua história. 

Sua problemática é muito mais abrangente do que aquela abrigada pelas 

questões referentes à escolarização e isso reafirma a necessidade de efetiva 

construção dessa modalidade como política pública, o que não pode prescindir da 

intensa mobilização dos movimentos populares.  
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A busca por uma educação popular no sistema prisional não significa arrancar 

do Estado suas prerrogativas constitucionais, mas implica a diminuição da burocracia 

estatal, o aumento de investimento na área, a melhoria da qualidade do ensino 

desenvolvido na escola pública e a extinção do processo de exclusão e das 

representações ideológicas promotoras das desigualdades e da dificuldade de acesso; 

em suma, representa retirar as grades que separam o indivíduo da construção do 

conhecimento. 

 

 

2.5.2 Seminários Nacionais pela Educação Prisional 

 

Os Seminários Nacionais pela Educação Prisional originaram-se dos seminários 

regionais, com o intuito de promover a articulação entre Estado e sociedade civil em 

torno da educação prisional, estabelecer parcerias interinstitucionais e promover 

políticas integradas, com vistas à inclusão das pessoas privadas de liberdade, bem 

como à busca pela garantia de continuidade dos estudos, acessibilidade à educação e 

atendimento da diversidade. 

 

 

2.5.2.1 Primeiro Seminário Nacional pela Educação Prisional 

 

O evento foi realizado em Brasília, entre os dias 12 e 14 de julho de 2006, 

impulsionado pelos seminários regionais, com a participação de representantes de 

segmentos ligados à educação, administração penitenciária, pesquisadores e pessoas 

privadas de liberdade.  

A educação é direito de todos os cidadãos brasileiros; por isso, a concepção e a 

implementação de políticas públicas que atendam às necessidades das pessoas 

privadas de liberdade constituem um meio de cobrança para que o Estado e a 

sociedade renovem o compromisso para a concretização desse direito. Vale ressaltar 

que se trata de uma demanda que, embora necessária, não é interessante à opinião 

pública, que, na maioria das vezes, desaprova qualquer iniciativa que represente 

investimento público voltado ao seu atendimento. 
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Atenta-se para a existência de práticas de educação prisional pouco 

sistematizadas que dependem de iniciativas isoladas, o que denota a quase 

inexistência de colaboração entre as pastas da educação e da administração 

penitenciária. Fica evidente que tal distanciamento acaba por deixar de lado a relação 

entre teoria e prática a respeito da EJA, modalidade que melhor atende aos anseios do 

público em questão, à singularidade do ambiente prisional, à pluralidade de 

experiências presentes na relação ensino-aprendizagem, enfim, ao papel crucial que a 

educação pode representar, visando à reintegração desse público. 

O seminário nacional foi idealizado como um momento no qual as discussões 

pudessem traduzir-se em orientações concretas para a produção de experiências com 

vistas à transformação do cenário da época. As propostas elaboradas foram 

organizadas em três eixos: gestão, articulação e mobilização; formação e valorização 

dos profissionais envolvidos na oferta; e aspectos pedagógicos, os quais foram 

elencados na íntegra, conforme consta no documento final Seminário nacional pela 

educação nas prisões: significados e proposições: 

 

A – Gestão, Articulação e Mobilização 
As propostas enquadradas neste eixo destinam-se a fornecer estímulos e 
subsídios para a atuação da União, dos Estados e da Sociedade Civil, com 
vistas à formulação, execução e monitoramento de políticas públicas para a 
Educação nas Prisões.  
B – Formação e Valorização dos Profissionais Envolvidos na Oferta 
As propostas enquadradas neste eixo destinam-se a contribuir para a 
qualidade da formação e para as boas condições de trabalho de gestores, 
educadores, agentes penitenciários e operadores da execução penal.  
C – Aspectos Pedagógicos 
As propostas enquadradas neste eixo destinam-se a garantir a qualidade da 
oferta da Educação nas Prisões, com base nos fundamentos conceituais e 
legais da Educação de Jovens e Adultos, bem como os paradigmas da 
Educação Popular, calcada nos princípios da autonomia e da emancipação dos 
sujeitos do processo educativo.12 

 

É importante salientar que tais propostas, apesar de levantarem a bandeira do 

coletivo, carecem de ser examinadas atentamente, sendo que almejam representar os 

anseios da sociedade por meio da participação dos segmentos que se fizeram 

representar. Destaca-se a recomendação para que as proposições sejam adotadas 

                                                 
12 Disponível em:<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147583por.pdf>. Acesso em: 20 jun. 
2016. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001475/147583por.pdf
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como critérios relativos à educação nas prisões junto ao CNE e ao CNPCP, no sentido 

de contribuir para avanços concernentes à educação da pessoa privada de liberdade 

no Brasil.  

O primeiro seminário culminou com a elaboração de uma proposta de diretrizes 

nacionais para a oferta de educação no sistema penitenciário, estruturada em três 

eixos, como destacado anteriormente. Contudo, a proposta demorou quase dois anos 

para seguir os trâmites legais e passar pela aprovação do CNPCP; assim, somente em 

2009 foi encaminhada ao CNE. 

 

 

2.5.2.2 Segundo Seminário Nacional pela Educação Prisional 

 

O seminário foi realizado em Brasília, entre os dias 30 de outubro e 1º de 

novembro de 2007, com a finalidade de avançar na consolidação de uma política 

nacional de EJA para o sistema brasileiro. Evidenciou-se a necessidade de expandir a 

interlocução com as unidades da federação e fortalecer o diálogo com todos os atores 

envolvidos na efetivação do direito à educação.  

Proposições discutidas a partir dos seminários regionais: 
 

MEC E MJ- Fomento, apoio e indução da política de educação nas prisões em 
parcerias com os estados; 
Parceria institucional- Secretaria Estadual de Educação e as secretarias 
responsáveis pela administração penitenciária;  
Construção do Plano Estadual de Educação nas Prisões; 
Parcerias com Universidades e Sociedade Civil Organizada; 
Proposta pedagógica; 
Financiamento da Educação de Jovens e Adultos em Situação de Privação de 
Liberdade; 
Espaços adequados para a oferta em todas as Unidades; 
Formação e valorização dos profissionais.13 

 
O seminário constituiu um momento importante para a discussão entre os 

estados e a sociedade civil sobre a importância das políticas públicas voltadas às 

pessoas privadas de liberdade e a necessidade de transformação por meio da 

construção de planos estaduais de educação nas prisões.  

                                                 
13 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/arquivos/educacao-em-
servicos/anexos-educacao-em-servicos/sistematizacao-dos-seminarios-regionais-para-o-ii-encontro-
nacional-2007.pdf>. Acesso em: 14 de jun. 2016. 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/arquivos/educacao-em-servicos/anexos-educacao-em-%20servicos/sistematizacao-dos-seminarios-regionais-para-o-ii-encontro-nacional-2007.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/arquivos/educacao-em-servicos/anexos-educacao-em-%20servicos/sistematizacao-dos-seminarios-regionais-para-o-ii-encontro-nacional-2007.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/arquivos/educacao-em-servicos/anexos-educacao-em-%20servicos/sistematizacao-dos-seminarios-regionais-para-o-ii-encontro-nacional-2007.pdf
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A reflexão sobre a construção dos planos alertou para desafios a ser 

transpostos, dificuldades ligadas à temática, com vistas à articulação institucional, 

formação de formadores, certificação das atividades educativas e do percurso social 

formativo, que extrapola os limites da alfabetização e da EJA no formato presencial. 

Constituiu-se objetivo do seminário regional a ampliação do debate para a 

construção coletiva de uma proposta política que vislumbrasse os reais interesses da 

sociedade, mediante a proposição de um plano nacional de educação nas prisões. 

 

 

2.5.2.3 Terceiro Seminário Nacional pela Educação Prisional 

 

Realizado em Brasília, do dia 14 ao dia 17 de maio de 2012, contou com a 

representação de todos os estados e a participação de 180 pessoas, entre elas, 

representantes do Ministério da Justiça, do MEC, da Secretaria Nacional da Juventude 

da Presidência da República, das Secretarias Estaduais de Educação e das secretarias 

estaduais que administram o sistema prisional, além de representantes dos Fóruns de 

EJA.  

O seminário foi organizado em torno de oito temas: 

• Remição da pena pelo estudo: os participantes discutiram a LEP, que dispõe 

que a pessoa privada de liberdade pode diminuir um dia de sua pena a cada 

12 horas de atividades educacionais, divididas em no mínimo três dias. 

Representantes de vários estados relataram suas experiências, dificuldades 

e avanços. 

• Formação inicial e continuada: os participantes discutiram o conceito de 

formação inicial e continuada para educadores e agentes penitenciários. As 

principais dificuldades encontradas referiam-se à falta de política nesse 

sentido para a educação prisional. 

• Educação formal no contexto prisional: as discussões abordaram os aspectos 

de infraestrutura, vínculo da escola, propostas curriculares de EJA 

adequadas aos diferentes regimes penais, continuidade do ensino nas redes 
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públicas, articulação entre as Secretarias Estaduais de Educação e de 

administração penitenciária. 

• Certificação: os participantes do grupo discutiram as diferentes modalidades 

de exames de certificação aplicadas no âmbito do sistema prisional, incluindo 

o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA), o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os exames 

supletivos estaduais. 

• Material didático e literário: o debate abordou a implementação de políticas 

de incentivo ao livro didático e à leitura e produção de materiais didáticos 

específicos para a EJA para pessoas em situação de privação de liberdade. 

• Diversidade e inclusão no sistema prisional: o grupo de trabalho trouxe à tona 

a necessidade da inserção e ampliação da temática na construção do 

processo de efetivação das políticas de educação nas prisões.   

• Universalização da alfabetização: os participantes debateram sobre o 

analfabetismo no contexto prisional e as alternativas para sua superação. 

Como possibilidade, destacou-se o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), 

assim como a indicação da contabilização dos estudantes como forma de 

garantir os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb)14.  

• Financiamento: os participantes aprofundaram as discussões em torno do 

Decreto nº 7.626, publicado em 25 de novembro de 2011, que instituiu o 

Plano Estratégico de Educação no Âmbito do Sistema Prisional (PEESP). 

Foram abordados o detalhamento das fontes de recursos, Fundeb, Plano de 

Ações Articuladas (PAR), Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e emendas 

parlamentares. 

                                                 
14 O Fundeb foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 
e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que vigorou de 1998 a 2006 (Disponível em: 
<http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao>. Acesso em: 3 jul. 2016). 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=EMC&num_ato=00000053&seq_ato=000&vlr_ano=2006&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011494&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=DEC&num_ato=00006253&seq_ato=000&vlr_ano=2007&sgl_orgao=NI
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fundeb/fundeb-apresentacao
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O principal objetivo do Terceiro Seminário Nacional pela Educação Prisional foi 

auxiliar os estados na elaboração de seus planos locais para o atendimento ao público 

de adultos privados de liberdade quanto à escolarização e qualificação profissional. 

 

 

2.5.3 Exames nacionais ofertados nas unidades prisionais 

 

Considerando o alto índice de pessoas privadas de liberdade que não possuem 

educação básica e a falta de estrutura e preparo das unidades prisionais no 

atendimento educacional da demanda em questão, a partir de 2010, o MEC, com o 

apoio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP), passou a publicar editais específicos para a aplicação do Exame Nacional do 

Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL) e do Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de 

Liberdade (ENCCEJA PPL). 

 

 

2.5.3.1 ENCCEJA PPL 

 

O ENCCEJA foi criado, em 2002, para atender a adultos e jovens com mais de 

15 anos completos na data do exame e que ainda não haviam concluído o ensino 

fundamental. 

Em 2013, ocorreu a primeira edição do ENCCEJA PPL, sendo que as unidades 

prisionais que desejassem participar deveriam firmar um termo de adesão, 

responsabilidade e compromisso junto ao INEP15. As unidades prisionais e de 

internação de menores infratores comprometiam-se a indicar um responsável 

pedagógico que seria encarregado de efetuar a inscrição e acompanhar as provas e o 

processo junto das Secretarias Estaduais de Educação e INEP.  

 A edição prisional do exame seguia os mesmos critérios propostos no formato 

original: 

                                                 
15 Tem como eixo principal de suas atividades as avaliações em praticamente todos os níveis 
educacionais. 
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Exame é constituído por 4 (quatro) provas objetivas, contendo cada uma 30 
(trinta) questões de múltipla escolha e uma redação. As provas do Exame 
estão estruturadas da seguinte forma: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
Moderna, Artes, Educação Física e uma proposta de Redação; Matemática; 
História e Geografia; Ciências Naturais. Para obter a certificação o participante 
deverá alcançar, em cada uma das provas objetivas do Exame, no mínimo, o 
nível 100 (cem), em uma escala de proficiência que varia do nível 60 
(sessenta) ao nível 180 (cento e oitenta). No caso de Língua Portuguesa, 
Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física, o participante deverá 
adicionalmente obter proficiência na prova de Redação. Este será considerado 
habilitado na Redação quando obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco) 
pontos, em uma escala que varia de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. Todos aqueles 
que tenham realizado o Encceja em anos anteriores e não obtiveram média 
para aprovação na área de conhecimento poderão inscrever-se novamente no 
Exame para eliminação do componente curricular desejado, caso tenham 
interesse.16 

 

Contudo, a partir de 2015, o ENCCEJA PPL teve sua oferta paralisada. Como a 

busca por informações sobre a oferta do exame em âmbito nacional não logrou êxito, 

optou-se por trazer dados do estado do Paraná para ilustrar o tema; em pesquisa 

realizada no site do DEPEN/PR, foram coletados dados sobre os anos de 2013 e 2014, 

elencados no Gráfico 9. 

 

  

                                                 
16 Disponível em:  
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/ppl/2014/cartilha_encceja_periodo_eleitoral_2014
.pdf>. Acesso em: 15 de maio 2016. 
 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/ppl/2014/cartilha_encceja_periodo_eleitoral_2014.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/ppl/2014/cartilha_encceja_periodo_eleitoral_2014.pdf
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GRÁFICO 9 – INSCRIÇÕES DO ENCCEJA PPL, EM 2013 E 2014 

 
FONTE: DEPEN/PR.  

Disponível em:  
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/Documentos/RELATORIO2014.pdf. Acesso 
em: 05 dez. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Criado como uma política nacional para a EJA, em um contexto de ausência de 

investimentos, o ENCCEJA PPL pode ser interpretado como uma maneira de eximir o 

Estado da responsabilidade pela garantia da educação pública a jovens e adultos e até 

como forma de aligeiramento pela busca da certificação e da elevação, a qualquer 

custo, de índices que satisfaçam os organismos multilaterais. Trata-se de uma política 

pública pouco consolidada, pois sua execução é marcada por inconstâncias no 

processo de organização e aplicação. 
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2.5.3.2 ENEM PPL 

 

O ENEM PPL apresenta o mesmo rigor e complexidade do exame ofertado fora 

das unidades prisionais, com banco de questões análogo; a diferença está apenas nas 

datas. Por motivo de organização e segurança, as provas são realizadas após a 

aplicação do exame convencional e não acontecem no fim de semana. 

Em 2015, segundo dados do Portal Brasil, as inscrições somaram: 3.043 

menores de 21 anos que cumprem medidas socioeducativas em unidades de 

internação; 124 adultos detidos em prisões federais do Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Norte e Mato Grosso do Sul; e 42.415 adultos reclusos em penitenciárias dos 26 

estados e do Distrito Federal. O número representa um aumento de 19% em relação a 

201417. 

 

GRÁFICO 10 – INSCRIÇÕES DO ENEM PPL18, EM 2015, POR REGIÃO DO PAÍS 

 

FONTE: MEC, INEP, CNJ. 
Disponível em:  http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/entenda-o-enem-para-pessoas-
privadas-de-liberdade. Acesso em: 16 maio 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

                                                 
17 Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/entenda-o-enem-para-pessoas-
privadas-de-liberdade>. Acesso em: 16 maio 2016. 
18 Não são mencionadas as inscrições das pessoas privadas nas unidades federais.  
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http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/entenda-o-enem-para-pessoas-privadas-de-liberdade
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/entenda-o-enem-para-pessoas-privadas-de-liberdade
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/entenda-o-enem-para-pessoas-privadas-de-liberdade
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/entenda-o-enem-para-pessoas-privadas-de-liberdade
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Além da certificação do ensino médio, o exame possibilita às pessoas privadas 

de liberdade concorrer a uma vaga no ensino superior pelo Sistema de Seleção 

Unificada (Sisu)19 e do Programa Universidade para Todos (ProUni)20, como menciona 

a notícia vinculada na página do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2015: 

 

Os projetos educacionais da Justiça e do Executivo do Paraná resultaram na 
aprovação de 55 presos, entre homens e mulheres, em seleções para ingresso 
em 20 instituições de ensino superior do estado. Os aprovados se destacaram 
no grupo de 38,1 mil pessoas que prestaram o Exame Nacional do Ensino 
Médio específico para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM-PPL) e o 
vestibular no final do ano passado em todo o Brasil, entre presos e 
adolescentes que cumprem medidas de internação. Os resultados dos 
candidatos do sistema prisional paranaense no último Sistema de Seleção 
Unificada para Universidades Públicas (Sisu) e na seleção de bolsas do 
Programa Universidade para Todos (Prouni) são os mais expressivos de que 
se têm notícia no País.21 

 

Ainda, de acordo com a recomendação do Ministério da Justiça, 

 

na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a 
atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar 
estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, 
logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a 
conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de 
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do 
art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins 
de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta 
por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino 
[fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da 
Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os 
anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino 
médio ou educação profissional técnica de nível médio.22 

 

O exame pode representar alguma coisa a mais, diante da situação precária em 

que se encontram as pessoas privadas de liberdade no Brasil; contudo, é preciso olhar 

com cautela o quadro que se apresenta. É importante que esses indivíduos participem 

                                                 
19 Sistema informatizado gerenciado pelo MEC, no qual instituições públicas de educação superior 
oferecem vagas para candidatos participantes do ENEM (Disponível em: <http://sisualuno.mec.gov.br/>. 
Acesso em: 24 fev. 2016). 
20 Concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior, 
em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de 
nível superior (Disponível em: <http://siteprouni.mec.gov.br/>. Acesso em: 24 fev. 2016). 
21 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77310-presos-do-parana-conseguem-55-vagas-em-
universidades>. Acesso em: 19 dez. 2016. 
22 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1235>. Acesso em: 17 maio 2016. 

http://sisualuno.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77310-presos-do-parana-conseguem-55-vagas-em-universidades
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/77310-presos-do-parana-conseguem-55-vagas-em-universidades
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1235
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dos exames nacionais, mas, antes de tudo, devem ter assegurado seu direito à 

educação de qualidade. 
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3 EDUCAÇÃO PRISIONAL NO PARANÁ 

 

Nesta seção, explicita-se a trajetória da educação prisional no estado do Paraná, 

abordando a legislação que norteia as ações, organização e desenvolvimento da oferta 

educacional, programas e projetos, bem como dados estatísticos sobre a demanda em 

questão. 

 

3.1 EDUCAÇÃO PRISIONAL: HISTÓRIA E LEGISLAÇÃO 

 

A trajetória da educação prisional desenvolvida no estado do Paraná é 

relativamente recente, mas sua organização pode ser tomada como referência para os 

demais estados da federação. 

Foi a partir dos anos 1980 que teve início o processo de atendimento 

educacional das pessoas privadas de liberdade. Nesse sentido, foram firmados 

convênios entre a SEED e Secretaria da Justiça e estipuladas nos documentos as 

atribuições de cada órgão. Salienta-se que a ação conjunta objetivava também, num 

primeiro momento, atender à escolarização dos funcionários da Secretaria da Justiça 

que ainda não possuíam o segundo grau. 

A escola com finalidade de atender às pessoas privadas de liberdade começou a 

funcionar em Piraquara, cidade da Região Metropolitana de Curitiba, junto do complexo 

penitenciário, no ano de 1982, na qualidade de Centro de Orientação da 

Aprendizagem, vinculado ao Centro de Estudos Supletivos de Curitiba, autorizado a 

desenvolver cursos supletivos de primeiro e segundo graus. O conteúdo era elaborado 

pelos professores deste centro. Assim, os primeiros docentes a atuar na educação 

prisional do Paraná trabalhavam especificamente para preparar os alunos que 

desejassem prestar exames de equivalência correspondentes às quatro primeiras 

séries do primeiro grau e exames supletivos de educação geral, realizados pelo Centro 

de Estudos Supletivos de Curitiba, sob a supervisão, na época, do Departamento de 

Ensino Supletivo da SEED.  

Em 1987, por meio da Resolução nº 2088/87/SEED, o centro foi elevado à 

categoria de Núcleo Avançado de Estudos Supletivos (NAES) Dr. Mário Faraco. Sua 

estrutura foi modificada, pois o núcleo recebeu autonomia para elaborar e aplicar as 
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avaliações de rendimento escolar aos alunos do curso supletivo de primeiro grau. Com 

isso, elas eram realizadas dentro do processo. 

O formato do NAES permaneceu por 14 anos. Após avaliação positiva, foi 

elevado à categoria de Centro de Estudos Supletivos de 1º e 2º Graus, o que gerou 

avanços e permitiu autonomia no atendimento aos alunos com cursos e exames 

supletivos de primeiro e segundo graus – função suplência educação geral e função 

suplência profissionalizante.  

Com a nova LDB (Lei nº 9.394/1996), adequações fizeram-se necessárias e o 

centro recebeu a denominação de CEEBJA Dr. Mario Faraco – Ensino Fundamental e 

Médio, que, atualmente, atende a nove das 16 unidades prisionais de Curitiba e região 

metropolitana.  

A trajetória descrita até aqui refere-se ao CEEBJA Dr. Mario Faraco, no qual 

teve início a escolarização para pessoas privadas de liberdade no estado do Paraná. 

Atualmente, existem nove CEEBJAs responsáveis pela escolarização desenvolvida nas 

31 unidades prisionais do estado. 

 

GRÁFICO 11 – MAPA DOS CEEBJAS DO ESTADO DO PARANÁ 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: DEPEN/CEQP 
Disponível : http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=231.Acesso 
em: 12 jan. 2016. 

 

http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=231
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Quanto à Secretaria de Estado da Justiça, é importante salientar que, no ano de 

2011, pela Lei nº 16.840, a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania teve sua 

denominação alterada para SEJU, com atribuições voltadas a:  

▪ Definir diretrizes para a política governamental focada no respeito à 

dignidade humana, bem como a coordenação de sua execução.  

▪ Proteção às vítimas e testemunhas de crianças e adolescente ameaçados de 

morte. 

▪ Implantação da Defensoria Pública do Estado do Paraná – Defesa dos 

Direitos da Cidadania e da Pessoa com Deficiência.  

▪ Defesa dos direitos da mulher, da pessoa idosa e das minorias.  

▪ Educação e qualificação profissional daqueles que se encontram sob 

custódia do estado.  

▪ Reinserção social dos egressos do sistema penal.  

Também importante é o fato de o Departamento Penitenciário, por meio do 

Decreto nº 5.558, de 15 de agosto de 2012, receber nova nomenclatura, passando a 

denominar-se DEPEN/PR. Cabe destacar que não se tratou apenas de mudança de 

nomenclatura, mas de uma tentativa de adequar o departamento ao que preconiza a 

LEP, ou seja, um avanço positivo rumo ao que está posto como tratamento penal. 

No fim de 2014, o convênio firmado entre a SEED e a SEJU deixou de existir e a 

educação no sistema prisional passou a ser atribuição da Secretaria da Segurança 

Pública e Administração Penitenciária. Só o tempo mostrará se a mudança representou 

avanços ou retrocessos, porém uma coisa é certa: o tratamento e a execução penal 

são atribuições dos órgãos representativos, que possuem a incumbência de 

desempenhar o acompanhamento da execução da pena privativa de liberdade, 

respeitando e implantando o que está posto na LEP, e, no caso da assistência 

educacional, que é o foco desta pesquisa, promover políticas públicas que garantam o 

acesso à educação de qualidade. 
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3.2 CONCEPÇÕES QUE NORTEIAM A EDUCAÇÃO PRISIONAL NO PARANÁ 

 

A EJA estabelece-se como modalidade de educação a ser ofertada para as 

pessoas privadas de liberdade, conforme o Parecer 11/2000-CNE/CEB, alicerçando 

suas ações nas características: reparadora, equalizadora e qualificadora, com 

peculiaridades distintas e o objetivo de garantir condições e acesso aos que não 

tiveram a oportunidade ou se viram privados do acesso à educação. Como preconiza 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para Jovens e Adultos, 

 

muitos jovens ainda não empregados, desempregados, empregados em 
ocupações precárias e vacilantes podem encontrar nos espaços da EJA, seja 
nas funções de reparação e de equalização, seja na função qualificadora, um 
lugar de melhor capacitação para o mundo do trabalho e para a atribuição de 
significados às experiências trazidas por eles (BRASIL, 2000, p.11). 

 

Ao longo dos anos, a EJA permaneceu como ação não prioritária de 

investimentos públicos. A escassez de recursos atribuídos às políticas de educação 

para o atendimento desse segmento representa um limite, um obstáculo desmedido 

para tanto, não apenas no estado do Paraná, como também nos demais estados da 

federação. 

A proposta pedagógica dessa modalidade, ofertada nas unidades prisionais do 

estado, busca considerar o aluno um sujeito sócio-histórico-cultural, portador de 

diferentes experiências de vida, que se afastou da escola devido a fatores sociais, 

econômicos, políticos e/ou culturais, na maioria das vezes, com ingresso prematuro no 

mundo do trabalho, evasão ou repetência escolar. Tal visão pode trazer consigo 

modelos internalizados das suas vivências escolares, em que existia o predomínio de 

um modelo tradicional de educação e escola, com o professor desempenhando o papel 

de detentor do conhecimento e o aluno, de receptor. A busca por superar tal desenho é 

uma batalha que exige o rompimento de modelos excludentes, propiciando ao aluno a 

autonomia intelectual para participar ativamente do processo de construção do 

conhecimento. 

Conhecer os alunos, tarefa complexa em se tratando de estudantes privados de 

liberdade, representa uma tarefa primordial para a elaboração de um planejamento 

adequado para atuar nessa demanda. Deparar-se com indivíduos que, em sua maioria, 
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viveram à margem da sociedade, sem referência social, perderam a noção do que é 

ser um cidadão e possuem uma história de vida que revela suas mazelas sociais, 

constitui um desafio praticamente certo.  

 

A conscientização é um teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais 
se desvela a realidade, mais se penetra a essência fenomênica do objeto, 
frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por esta mesma razão a 
conscientização não consiste em estar frente à realidade assumindo uma 
posição falsamente intelectual. Conscientização não pode existir fora das 
práxis, ou melhor, sem ato ação-reflexão. Esta unidade dialética constitui, de 
maneira permanente o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza 
os homens (FREIRE, 1982, p. 26).   

 

No que diz respeito à proposta pedagógica da EJA, atualmente não há nenhuma 

diferença substancial daquela ofertada para a comunidade. Isso porque se entende que 

o indivíduo, mesmo na condição de preso, embora possa apresentar lacunas do ponto 

de vista da educação formal, tem uma história de vida, vivenciou várias experiências e 

traz consigo uma bagagem cultural que não pode ser desconsiderada. No entanto, 

percebe-se que, embora tenham ocorrido várias conquistas na universalização da 

educação básica, muito ainda há por fazer no sentido da efetivação de políticas 

públicas voltadas à educação das pessoas privadas de liberdade. 

Apesar das dificuldades encontradas, acredita-se que a formação escolar é a 

chave principal que poderá abrir as portas da reintegração social a essas pessoas. A 

condição de aluno em sala de aula representa uma possibilidade e perspectiva de 

continuidade após o cumprimento da pena. 

O reconhecimento do indivíduo como ser único, portador de experiências de 

vida, passa pelo respeito às diferenças, como afirma Santos (2004, p. 14): 

 

A Educação de Jovens e Adultos exige uma inclusão que tome por base o 
reconhecimento do jovem adulto como sujeito; coloca-nos o desafio de pautar o 
processo educativo pelo respeito do diferente e da diversidade: ter o direito a 
ser igual quando a diferença nos inferioriza e o de ser diferente quando a 
igualdade nos descaracteriza. Ao pensar no desafio de construirmos princípios 
que regem a educação de adultos, há de buscar-se uma educação 
qualitativamente diferente, que tem como perspectiva uma sociedade tolerante 
e igualitária, que a reconhece ao longo da vida como direito inalienável de 

todos. (SANTOS, 2004, p. 14). 
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Torna-se urgente privilegiar uma proposta político-pedagógica que contemple 

ações educacionais efetivas, que contribuam para a reintegração da pessoa privada de 

liberdade e despertem nesses indivíduos o desejo de contribuir com a sociedade, como 

cidadãos portadores de direitos e deveres. 

 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO DOS CURSOS 

 

Os cursos ofertados pelos CEEBJAs que atendem às unidades prisionais do 

estado do Paraná organizam-se da seguinte forma: integral e presencialmente, no 

primeiro segmento do ensino fundamental, equivalente às cinco primeiras séries do 

ensino fundamental regular. O objetivo é realizar um atendimento que venha ao 

encontro das necessidades e especificidades das pessoas privadas de liberdade que 

frequentam a escola dentro da prisão. 

Já o segundo segmento do ensino fundamental, equivalente às quatro primeiras 

séries do ensino fundamental regular, e o ensino médio, além de ofertar a forma 

presencial, dispõem da combinada, alternando momentos presenciais com outros a 

distância, nos seguintes moldes: 75% presencial e 25% a distância, com materiais 

elaborados pelos professores, do quais o aluno fará uso em sua cela; 50% presencial e 

50% a distância; e 20% presencial e 50% a distância, sendo esta aplicada somente aos 

casos em que o aluno não pode frequentar as aulas por motivo de isolamento devido a 

problemas de segurança ou saúde. 

O sistema combinado foi discutido com representantes dos CEEBJAs que 

atendem a todas as unidades prisionais do estado, em encontros organizados com 

esse fim. Posteriormente, foi debatido com a comunidade escolar, durante a hora-

atividade concentrada. No fim das discussões, optou-se por adotar o sistema, que foi 

implantado de forma gradativa por alguns CEEBJAs do estado já no ano de 2015.  

Certamente, esse não é o melhor caminho para a educação prisional do Paraná, 

porém, devido às dificuldades encontradas no dia a dia das unidades prisionais e à 

crescente taxa de aprisionamento, o sistema combinado acaba por se justificar, embora 

necessite de avaliação em seus desdobramentos. Diante disso, pode-se afirmar que a 
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qualidade do atendimento dependerá da qualidade dos materiais elaborados e do 

empenho dos professores, alunos e agentes penitenciários. 

 

GRÁFICO 12 – OFERTA DE EDUCAÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES PRISIONAIS DO PARANÁ, EM 
2015 

 

FONTE: DEPEN/CEQP.  
Disponível em: <http://www.depen.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=241>. 
Acesso em: 07 jul. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Há uma preocupação social com a escolarização básica das pessoas privadas 

de liberdade que cumprem pena ou medida de segurança nas unidades prisionais do 

estado; contudo, de acordo com a análise dos dados supracitados, percebe-se que o 

número de pessoas com acesso à educação básica é baixo. Tal constatação denota a 

existência de fatores como falta de espaços físicos adequados e deficit no quadro de 

funcionários, principalmente de agentes de segurança responsáveis pela 

movimentação dos alunos até a sala de aula e segurança dos professores, o que 

compromete de maneira visível a busca pela elevação da escolaridade desse público 

específico. 
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GRÁFICO 13 – DISTRIBUIÇÃO DAS MATRÍCULAS NOS CEEBJAS DO ESTADO DO PARANÁ, EM 
2015 

 

FONTE: DEPEN/CEQP 
Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2015/ebdez.pdf. Acesso 
em: 07 jul. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

O CEEBJA Dr. Mário Faraco, com sede em Piraquara, na Região Metropolitana 

de Curitiba, era responsável, em 2015, pela oferta de educação básica para mais de 

um terço das pessoas privadas de liberdade matriculadas no estado. Contudo, os 

dados levantados no Gráfico 13 evidenciam que o número de pessoas matriculadas 

nele representa menos de 7%. 

Apesar de legalmente considerada um direito, a oferta de educação nas 

unidades prisionais do estado do Paraná ainda é vista como um privilégio. É necessária 

uma reflexão sobre os fatores que interferem nas ações educacionais desenvolvidas 

pelo CEEBJA. Não se trata apenas da elevação de índices e, sim, da efetivação e 

consolidação da educação prisional como principal meio de reintegração da pessoa 

após o cumprimento da pena. 
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GRÁFICO 14 – PESSOAS MATRICULADAS EM ATIVIDADES EDUCACIONAIS, EM 2015

FONTE: DEPEN/CEQP 

Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2015/panoramadez.pdf. 
Acesso em: 07 jul. 2016. 

 

Os dados revelam a necessidade de ampliação do atendimento prestado às 

pessoas privadas de liberdade que se encontram no ensino fundamental, pois, de um 

total de 19.315 indivíduos, 7.028 participam de alguma atividade ligada à educação, 

estando apenas 2.266 matriculados no ensino fundamental. 

  

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2015/panoramadez.pdf
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3.4 PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PRISIONAL DO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

Primeiramente, o órgão responsável pela formação continuada dos servidores 

que atuam juntamente à população privada de liberdade do estado do Paraná era a 

Escola Penitenciária (ESPEN), fundada por meio do Decreto nº 609, de 23 de julho de 

1991, e que, em 2011, pela Resolução nº 090, de 25 de maio, teve alterada sua 

denominação para Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH). 

O perfil dos profissionais que desejam atuar no sistema prisional do estado, 

segundo a ESEDH, que também é um dos órgãos responsáveis pela seleção e 

formação continuada desses profissionais, é fundamentado em três eixos: 

compreensão sócio-histórica da realidade prisional; competência técnica na área 

específica de atuação; e visão transpessoal na relação entre profissional e pessoa 

privada de liberdade.  

O primeiro fundamento diz respeito aos conhecimentos sociológicos necessários 

a uma interpretação mais abrangente da realidade prisional, considerando que o 

profissional deve possuir elementos históricos e sociológicos para entender que a 

sociedade produz o homem/mulher com o qual se depara nas unidades prisionais do 

Paraná. O segundo refere-se aos conhecimentos necessários ao pleno exercício da 

atividade profissional – atividades operacionais e intelectuais que demandam um saber 

específico e necessitam ser objeto de formação inicial e continuada, embora tais 

atribuições estejam descritas nos editais de seleção. O último fundamento, quiçá o 

mais complexo, exige do profissional um comportamento desprovido de julgamentos 

pessoais. Deve-se ter bem claro que o foco é o trabalho visando à reintegração da 

pessoa após o cumprimento da pena e não o julgamento constante dos atos por ela 

anteriormente praticados.   

A formação proposta pela SEED, geralmente, segue os mesmos moldes dos 

projetos para as escolas estaduais regulares, o que acaba dificultando o trabalho 

específico da educação prisional, que recebe, na maioria das vezes, os conteúdos 

direcionados ao público que se encontra em escolas fora do sistema prisional. Nota-se 

a necessidade de autonomia dos CEEBJAs que atendem ao sistema prisional, pois as 
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questões postas para discussão e reflexão estão relacionadas, em geral, a aspectos 

das escolas regulares, não sobrando espaço para assuntos referentes às 

particularidades da educação prisional. 

Por sua vez, a formação proposta pela ESEDH, quando acontece, transita 

basicamente na área das normas de segurança que regem os profissionais que atuam 

no sistema prisional. Com isso, evidencia-se que tanto a SEED quanto a ESEDH estão 

preocupadas com a formação dos profissionais de educação, apesar de ser notória a 

carência de integração entre as instituições. 

Há que se pensar uma proposta efetiva de formação que abarque aspectos 

pedagógicos e de segurança, específicos da educação prisional, abordando por 

completo o processo de aprendizagem que se desenvolve dentro das unidades 

prisionais. Ainda, é necessário investir na formação inicial e continuada dos 

profissionais que atuam na educação prisional. Um grande passo nessa direção seria 

estabelecer parcerias efetivas com instituições de ensino superior que estejam 

dispostas a aceitar o desafio de auxiliar nessa modalidade. 

Segue o relatório de atividades de formação continuada desenvolvidas, em 

2012, pela Coordenação de Educação e Qualificação, órgão ligado ao DEPEN/PR: 

 

• Em 04/04/2012, foi realizada Reunião Técnica no Auditório da Secretaria 
de Estado da Educação/SEED, com a Superintendência da Educação e 
chefias de todos os departamentos da SEED com objetivo de ampliar o 
atendimento educacional no Sistema Penitenciário do Paraná. 

• Em abril/12, a participação da Coordenadora da CEQP/DEPEN no 
Seminário Nacional de Educação nas Prisões/Brasília possibilitou a 
integração com os demais Estados da Federação. 

• Em abril/12, foi realizado o I Encontro de Gestores dos 
Estabelecimentos Educacionais de Unidades Penais do Paraná/SEED 
com a participação de Diretores de CEEBJAs, Técnicos dos Núcleos 
Regionais de Educação, Pedagogos com o DEJA/SEED e a 
Coordenação de Educação, Qualificação e Profissionalização de 
Apenados/DEPEN. 

• Também em abril/12 foi realizada a Formação para Pedagogos 
contratados para atuar em Estabelecimentos Penais promovidos pela 
ESEDH/SEJU. 

• Em 04/07/2012, foi realizada nova Reunião Técnica no Auditório da 
Secretaria de Estado da Educação/SEED, com a Superintendência da 
Educação e chefias de todos os Departamentos da SEED, com a 
finalidade discutir encaminhamentos para a construção conjunta do 
Plano Estadual de Educação nas Prisões. 

• Nos dias 25, 26 e 27 de julho de 2012, foi realizado o Encontro Estadual 
de Educação nas Prisões e formação dos Grupos de Trabalho, para a 
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elaboração da primeira versão do Plano Estadual de Educação nas 
Prisões do Paraná. 

• Em novembro/2012, houve a participação de profissionais atuantes no 
Sistema Prisional no II Encontro de Gestores de EJA do Sistema 
Prisional promovido pela Secretaria de Estado da Educação.23 

 

Do mesmo modo, é possível observar as atividades realizadas, no ano de 2013, 
na Tabela 5. 

 
TABELA 5 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESENVOLVIDAS EM 2013 

 

FONTE: DEPEN/PR 
Disponível em: https://sway.com/h762AzAQ6rJHHqli. Acesso em: 07 de julho de 2016. 

 

Quanto às principais atividades de formação continuada desenvolvidas em 2014, 

foram elas: 

 

• II Encontro Estadual de Educação nas Prisões, realizado no  período 
de 19 a 23 de maio de 2014, no Auditório do Hotel Centro  Europeu - 
Curitiba – PR, com a participação de 230 profissionais: Professores de 
diversas áreas do conhecimento e, com  maior número do Projeto de 
Remição de Pena pelo Estudo através  da Leitura; pedagogos, 
diretores de estabelecimentos de ensino,  Coordenadores da Educação 
de Jovens e Adultos nos Núcleos  Regionais de Educação de todo o 
Estado; técnicos da Secretaria de  Estado da Educação; a Equipe de 
Educação, Qualificação e  Profissionalização de Apenados e egresso 
do Sistema Prisional.  Este evento objetivou capacitar os profissionais 
da educação que atuam nos espaços destinados à educação em 
Estabelecimentos Penais do Paraná. Também visou apresentar 

                                                 
23 Disponível em: <https://sway.com/h762AzAQ6rJHHqli>. Acesso em: 7 jul. 2016. 

https://sway.com/h762AzAQ6rJHHqli
https://sway.com/h762AzAQ6rJHHqli
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estratégias e ações  para ampliar a oferta da Educação de Jovens e 
Adultos, incentivar  a leitura e qualificar os profissionais que atendem 
as pessoas em privação de liberdade. 

• II  Seminário Estadual de Educação no Sistema Prisional do Estado do  
Paraná, realizado no  período de 11 a 15 de agosto de 2014, no Hotel 
Foz do Iguaçu, na  cidade de Foz do Iguaçu. Considerado pelos 
participantes como um marco na educação prisional do Brasil, dentre 
os 350 participantes estavam representados: MEC, MJ, UFPR, PUC, 
UNIOESTE, IFPR, Diretores e Servidores dos Estabelecimentos 
Penais; Conselho da Comunidade de:  Cascavel, Foz do Iguaçu, 
Guarapuava, Patronato Municipal de Foz do Iguaçu, Guarapuava 
Curitiba e Francisco Beltrão; Vara de Execução Penal de Londrina, 

• SENAI, SENAC, Instituto Mundo Melhor, Polícia Militar Ponta Grossa - 
PROERD. Também se contou com a participação de outros Estados 
convidados que enviaram representantes: Alagoas, Amapá, Amazonas, 
Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Rio grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo; 
além de professores, pedagogos, equipes da SEED e SEJU, e pessoas 
em privação de liberdade que participaram das mesas de debate e com 
apresentações artísticas. 

• Reunião com Diretores de CEEBJAs na Secretaria de Estado da 
Educação, no mês de setembro/14, visando a organização do fluxo de 
entrega da Proposta Pedagógico Curricular a ser encaminhada ao 
Conselho Estadual de Educação. 

 
Em 2015, foram as seguintes: 

 

• Reunião Técnica, no Auditório da SEED, para finalização do Plano     
Estadual de Educação no Sistema Prisional do Paraná com metas     
para o biênio 2015/2016 realizada em agosto/15. 

• Realização de Webconferência para acompanhamento da 
implementação do     Experimento Pedagógico no mês de outubro/1524. 

 

Percebe-se que, em 2015, as ações voltadas à formação continuada dos 

profissionais envolvidos na educação prisional do estado do Paraná foram reduzidas, 

se comparadas às propostas dos anos anteriores. Tal fato evidencia que a política de 

cortes dos governos federal e estadual também afetou a educação, sobretudo, a 

educação prisional. 

Na Tabela 6, consta o número de profissionais que atuam nos CEEBJAs que 

atendem exclusivamente às unidades prisionais do estado do Paraná, que possuem 

pessoas matriculadas na educação básica. 

  

                                                 
24 Disponível em: <https://sway.com/h762AzAQ6rJHHqli>. Acesso em: 7 jul. 2016. 

https://sway.com/h762AzAQ6rJHHqli
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TABELA 6 – PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PRISIONAL DO PARANÁ 

FONTE: DEPEN Paraná. 
Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/planoedu.pdf. Acesso em: 2 fev. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN, GONÇALVES, 2016. 
NOTAS: 1 Atividades ligadas aos setores técnicos da unidade prisional. 2 Atividades relacionadas à 
manutenção e conservação dos espaços. 3 Serviços administrativos de secretaria escolar. 
 

Na Tabela 6, observa-se que o CEEBJA com maior número de profissionais 

atuando é o CEEBJA Dr. Mário Faraco. É importante salientar que o número de 

profissionais apresenta-se defasado, principalmente no que diz respeito aos pedagogos 

de escola, que atuam diretamente com alunos e professores. São apenas nove para 

atender a 11 unidades prisionais, entre as quais três têm aulas ministradas em três 

turnos. O último edital para a contratação de profissionais para atuar na educação 

prisional do estado do Paraná aconteceu no ano de 2013. Nesse período, outras 

unidades prisionais foram criadas e vários profissionais solicitaram a aposentadoria, o 

que acabou por prejudicar o desenvolvimento das atividades educacionais. 

  

CEEBEJA PROFESSORES 
PEDAGOGOS 
ESCOLA UP1 

AGENTE 
EDUCACIONAL 

I2 

AGENTE 
EDUCACIONAL 

II3 

CEEBJA Dr. Mário 
Faraco 

77 09 15 03 12 

CEEBJA Professor 
Manoel Machado 

39 05 04 00 03 

CEEBJA Professora 
Tomires Moreira 
Carvalho 

33 01 02 01 01 

CEEBJA Umuarama 18 01 01 00 01 

CEEBJA Helena 
Kolody 

22 01 02 00 02 

CEEBJA Novos 
Horizontes 

09 02 01 00 01 

CEEBJA Wilson 
Antonio Nedusiak 

23 01 02 00 03 

CEEBJA Nova Visão 19 03 02 00 03 

CEEBJA Professor 
Odair Pasqualini 

17 03 02 01 02 

Total 257 26 31 05 28 

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/planoedu.pdf
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TABELA 7 – PERFIL DOS PROFISSIONAIS QUANTO À FORMAÇÃO 

     FONTE: DEPEN Paraná. 
Disponível em http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/planoedu.pdf. Acesso em: 02 fev. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN, GONÇALVES, 2016. 

 

Observa-se, na Tabela 7, que a grande maioria dos profissionais que atuam na 

educação prisional do estado possui especialização em sua área de atuação, enquanto 

12% possuem mestrado e/ou doutorado. Tal fato evidencia que, se se pretende que a 

mudança seja efetivada, é preciso ter a consciência de que ela depende do 

posicionamento tomado. A reflexão deve, portanto, permear a atuação de quem 

trabalha na educação prisional, visto que sua especificidade não pode nem deve ser 

ignorada; caso contrário, a reintegração da pessoa privada de liberdade fica 

prejudicada. A formação dos profissionais constitui uma espécie de poder a favor da 

educação de qualidade, pois, na medida em que a academia é convidada a participar 

do processo, mesmo que de forma indireta, as dificuldades são pensadas e discutidas 

da forma séria como merecem ser tratados os assuntos ligados à vida. 

  

CEEBJA 
ENS. 

MÉDIO 
ENS. 

SUPERIOR 
ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO 

CEEBJA Dr. Mário 
Faraco 

02 18 79 11 06 

CEEBJA Professor 
Manoel Machado 

01 01 42 03 01 

CEEBJA Professora 
Tomires Moreira 
Carvalho 

01 03 32 02 02 

CEEBJA Umuarama 01 01 15 02 02 

CEEBJA Helena 
Kolody 

01 02 20 03 01 

CEEBJA Novos 
Horizontes 

00 01 10 02 00 

CEEBJA Wilson 
Antonio Nedusiak 

02 02 21 03 01 

CEEBJA Nova Visão 01 02 22 01 00 

CEEBJA Professor 
Odair Pasqualini 

01 01 21 01 01 

Total 10 33 262 28 14 

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/planoedu.pdf
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3.5 PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO PARANÁ 

 
Os programas e projetos educacionais desenvolvidos no estado do Paraná são 

firmados mediante termos de cooperação técnica25, que dizem respeito às ações 

educacionais desenvolvidas no estado com relação às pessoas privadas de liberdade. 

 

 

3.5.1 Programa Brasil/Paraná Alfabetizado 

 

São diversos os fatores que envolvem a questão do analfabetismo no Brasil, 

merecendo destaque aqueles ligados às condições sociais e econômicas em que o 

indivíduo está inserido. 

O analfabeto mantém-se nessa condição não apenas pelas dificuldades que 

enfrentou em idade escolar. Embora haja o direito à educação, as condições de 

trabalho exigem que esse sujeito priorize alguns aspectos, em detrimento de outros. 

A sociedade acaba por manter o sujeito analfabeto e pouco instruído, com 

dificuldade para transformar a realidade, uma vez que, para isso, necessitaria de um 

padrão de instrução maior do que aquele que possui. Assim, esse indivíduo é excluído 

do acesso à qualidade de vida, com perspectiva de ascensão social. Uma possível 

modificação da realidade implicaria alterações na sociedade, em uma perspectiva 

econômica, educacional, cultural e, consequentemente, social.  

Como alternativa de combate ao analfabetismo, o governo federal, por meio do 

MEC, a partir de 2003, idealizou o PBA, com o intuito de alfabetizar jovens, adultos e 

idosos. Com abrangência nacional, o programa prioriza o atendimento dos municípios 

que apresentam alta taxa de analfabetismo. Tem por objetivo “promover a superação 

do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para 

a universalização do ensino fundamental no Brasil”. 

Implantado para atender às pessoas privadas de liberdade, o PBA, no estado do 

Paraná, teve início em 2013, ano em que ocorreu a publicação do Edital nº 19 pela 

                                                 
25 Instrumento de descentralização de crédito entre órgãos e entidades da administração pública, direta e 
indireta, para executar programa de governo, envolvendo projeto, atividade, aquisição de bens ou 
evento, mediante portaria e sem a necessidade de exigência de contrapartida (Disponível em: 
<https://jus.com.br/duvidas/83745/diferenca-entre-convenios-e-termo-de-cooperacao-tecnica>. Acesso 
em: 4 dez. 2016). 

https://jus.com.br/duvidas/83745/diferenca-entre-convenios-e-termo-de-cooperacao-tecnica
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SEED, em parceria com a SEJU e o DEPEN/PR, específico para o sistema penal do 

estado. O edital possibilitou a inscrição e seleção de alfabetizadores voluntários e de 

presos monitores de alfabetização, para atuar nas unidades penais, visando a atender 

às demandas de alfabetização da população jovem e adulta em privação de liberdade. 

Previa que o monitor de alfabetização em privação de liberdade devidamente 

selecionado desenvolveria atividades de alfabetização em até duas turmas ativas, 

desde que seu horário de funcionamento não fosse concomitante e fossem compostas 

conforme o contido no art. 13, § 7º, da Resolução CD/FNDE nº 52, de 11 de dezembro 

de 2013: “As turmas de alfabetização de população carcerária ou de cumprimento de 

medidas socioeducativas em meio fechado deverão respeitar o número total de 

alfabetizandos por turma definido pela respectiva instituição ou ordem judicial”, quando 

em locais restritos (cubículos, celas).  

Durante os anos de 2013 e 2014, conforme dados coletados junto ao 

DEPEN/PR, foram formadas, no sistema penal do estado, 39 turmas, com 215 pessoas 

em privação de liberdade atendidas. Em 2014, o processo de contratação de 

coordenadores e monitores de alfabetização e de formação de turmas foi regido pelo 

Edital nº 06/2014 da Direção Geral do SEED. Em 2015, diante do quadro político que 

se desenhava, o programa foi paralisado, revelando uma descontinuidade nas políticas 

de superação do analfabetismo. A Tabela 8 traz um demonstrativo da oferta do 

Programa Brasil/Paraná Alfabetizado nas unidades prisionais do Paraná. 

 

TABELA 8 – INSCRITOS NO PROGRAMA BRASIL/PARANÁ ALFABETIZADO, DE ACORDO COM 
CADA UNIDADE PRISIONAL DO PARANÁ 

 
UNIDADE PRISIONAL 2013 2014 

CASA DE CUSTÓDIA DE CURITIBA 00 08 

CASA DE CUSTÓDIA DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 16 12 

CENTRO DE REGIME SEMIABERTO FEMININO DE CURITIBA 00 00 

CASA DE CUSTÓDIA DE PIRAQUARA 00 06 

COMPLEXO MÉDICO PENAL 24 16 

PENITENCIÁRIA FEMININA DO PARANÁ 00 00 

COLÔNIA PENAL AGROINDUSTRIAL DO PARANÁ 00 00 

PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PIRAQUARA I 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PIRAQUARA II 00 00 

PRESÍDIO CENTRAL ESTADUAL FEMININO 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE FRANCISCO BELTRÃO 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE PONTA GROSSA 00 00 
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CENTRO DE REGIME SEMIABERTO DE PONTA GROSSA 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE CRUZEIRO DO OESTE 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE LONDRINA I 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE LONDRINA II 00 00 

CASA DE CUSTÓDIA DE LONDRINA 14 12 

CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE LONDRINA 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE MARINGÁ 00 00 

CASA DE CUSTÓDIA DE MARINGÁ 00 00 

COLÔNIA PENAL INDUSTRIAL DE MARINGÁ 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE CASCÁVEL 30 24 

PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE CASCÁVEL 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE FOZ DO IGUAÇU I 00 00 

PENITENCIÁRIA ESTADUAL DE FOZ DO IGUAÇU II 24 16 

CENTRO DE REINTEGRAÇÃO FEMININO- FOZ DO IGUAÇU 13 10 

PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE GUARAPUAVA 00 00 

CENTRO DE REGIME SEMIABERTO DE GUARAPUAVA 00 00 

TOTAL 111 104 

FONTE: DEPEN/PR. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN; GONÇALVES, 2016. 

 

Os dados analisados revelam que, em 2013, apenas seis unidades prisionais 

aderiram ao programa e que, em 2014, esse número não aumentou significativamente, 

passando para oito unidades participantes. Em 2013, 111 pessoas privadas de 

liberdade foram atendidas pelo programa em todo o estado do Paraná e, no ano 

seguinte, esse número diminuiu para 104. Dois questionamentos importantes emergem 

da referida análise: o primeiro refere-se à possível falta de conhecimento dos 

responsáveis pela administração do sistema prisional do Paraná a respeito do 

programa e o segundo, talvez utópico, faz crer que, nos estabelecimentos penais em 

que o programa não foi ofertado, não havia público para tal, ou seja, não havia 

analfabetos entre os detentos.  

O mérito não está em questionar a viabilidade ou não do PBA, mesmo porque só 

foi ofertado por dois anos no estado do Paraná; a dúvida reside em identificar o motivo 

pelo qual a grande maioria das unidades prisionais do estado sequer o ofertou. 

Infelizmente, por motivos de tempo e de delimitação da pesquisa, essa problemática 

não será mais bem explorada. 
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3.5.2 Remição de pena pelo estudo26 

 

A estrutura carcerária do país ainda enfrenta sérias deficiências e há enormes 

desafios para efetivar uma organização educacional que atenda às necessidades das 

unidades prisionais, visto que tais ambientes são ainda vistos como locais de punição e 

não de recuperação das pessoas que se encontram privadas de liberdade. 

O Estado necessita questionar a própria fundamentação de pena e seus 

objetivos, para que a sociedade volte-se para uma solução mais adequada e 

compatível com os princípios humanistas exarados na Constituição Federal de 1988. 

Com a promulgação da Lei nº 12.433/2011, que alterou a LEP, um grande passo foi 

dado no sentido de reconhecer na educação uma aliada, ao estabelecer a remição de 

um dia na pena para cada 12 horas de estudos.  

Objeto de mobilização de organizações dos campos dos direitos humanos e da 

educação, a remição foi apontada por diferentes estudos como um potencial fator de 

estímulo à participação nas atividades educativas. Até essa alteração, ela era 

exclusividade das atividades de trabalho, na proporção de um dia remido para cada 

três dias de trabalho. Tendo em vista que a LEP passou a permitir a remição por 

estudo, é oportuno conceituar o que se entende por educação:  

 

É mais compreensivo e abrangente que o da mera instrução. A educação 
objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das 
potencialidades e da personalidade do educando. O processo educacional tem 
por meta: (a) qualificar o educando para o trabalho; e (b) prepará-lo para o 
exercício consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das formas de 
realização concreta do ideal democrático (MELLO FILHO apud MORAES, 
2009).    

 

A Constituição da República, no art. 6º, reconheceu o direito à educação como 

direito social e, como tal, figura no rol de direitos fundamentais de segunda geração 

(BONAVIDES, 2006). Além disso, proclamou, no art. 205, que a educação é direito de 

todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a 

                                                 
26 A Lei nº 12.433, que entrou em vigor no dia 29 de junho de 2011, alterou sensivelmente o panorama 
da remição de penas no Brasil. Ao modificar a redação dos arts. 126, 127 e 128 da LEP, passou a 
permitir que, além do trabalho, o estudo seja causa de diminuição de pena. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028221/lei-12433-11
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11688914/artigo-126-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11688591/artigo-127-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11688562/artigo-128-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

O direito à educação é pressuposto para a sobrevivência do Estado 
Democrático de Direito, uma vez que torna suscetível o desenvolvimento da 
personalidade humana de cada indivíduo e, consequentemente, da cidadania, 
pautando-se em princípios norteadores da Constituição da República como a 
dignidade da pessoa humana, solidariedade, igualdade, proibição do 

retrocesso social, entre outros (SANTOS, 2010, p. 19). 
 

A Magna Carta constituiu como objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, na redação do art. 3º, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; 

a garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da 

marginalização; e a redução das desigualdades sociais e regionais, sem prejuízo da 

promoção do bem de todos e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.    

 

[...] o direito à educação mantém íntima relação com os princípios 
fundamentais da República Federativa do Brasil, principalmente com o princípio 
da dignidade humana. Isso porque a educação promove o desenvolvimento da 
personalidade do indivíduo e da cidadania e contribui para construir a 
identidade social. De maneira mais ampla, o acesso à educação propicia o 
desenvolvimento de uma sociedade livre, mais justa e solidária. É o retorno que 
o indivíduo ‘educado’ formalmente dá para a sociedade, pois passa a ter 
consciência de sua individualidade, atrelado a forte sentimento de 
solidariedade social (SANTOS, 2010, p. 34). 
 [...] desse modo, o direito à educação se converte em instrumento de redução 
das desigualdades e das discriminações e possibilita uma aproximação pacífica 
entre os povos no mundo inteiro. Assim, a inclusão social tem forte ligação com 
a identidade social dos sujeitos-cidadãos construída de forma coletiva 
(SANTOS, 2010, p. 73).   

 

O alcance desses objetivos, inevitavelmente, deve passar pela educação, que 

possui função imprescindível na construção da identidade do indivíduo, além de 

possibilitar sua inclusão social. Isso é potencializado, sobretudo, quando se está diante 

de alguém privado de sua liberdade, distante da vida em sociedade e de suas cada vez 

mais dinâmicas alterações e inovações e que tem como origem, em geral, uma 

realidade difícil e desprovida de recursos da maneira mais adequada.    
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Todo ser humano também é produto do ambiente que o circunda. Portanto, o 

desafio com que se depara é promover ações que confiram a todos boas condições 

para seu pleno desenvolvimento.  

 

A concepção de mundo que tem por premissa a necessidade de superação da 
atual ordem econômica e social, em direção a uma organização social que, 
garantindo ao homem o domínio mais adequado possível das forças naturais, 
as coloquem em benefício da liberdade e desenvolvimento coletivos, só pode 
ter na apropriação crítica desse real um dos mais importantes instrumentos na 
busca de seus objetivos. Ou seja, essa concepção de mundo, que é da classe 
trabalhadora supõe, necessariamente a consciência crítica da realidade 
(PARO, 2006, p. 120). 

 

Sendo a educação um direito conferido a todos indistintamente, isto é, 

independentemente se a pessoa encontra-se livre ou privada de sua liberdade em 

estabelecimento penal, urge clarear a visão de mundo da classe trabalhadora. Embora 

não seja uma incumbência das mais brandas, isso se torna possível a partir da forma 

como as ações do sujeito são exploradas. É indiscutível o valor do discurso, porém, 

quando ele se apoia em ações que demonstram a superação do conhecimento advindo 

do senso comum, o pensamento crítico torna-se consistente e capaz de não somente 

explicar a ação, mas sustentá-la. 

A educação oferecida aos apenados é de inquestionável relevância para o 

aprimoramento de sua formação intelectual, moral e profissional, permitindo a 

continuação dos seus estudos quando do seu retorno ao convívio social.    

Mirabete (2007, p. 75) salienta que “a assistência educacional deve ser uma das 

prestações básicas mais importantes não só para o homem livre, mas também àquele 

que está preso, constituindo-se, neste caso, em um elemento do tratamento 

penitenciário como meio para a reinserção social”.   

Conforme dispõem as Regras Mínimas da ONU para Tratamento de Reclusos, 

especificamente a regra 77, itens 1 e 2, a educação dos reclusos proceder-se-á da 

seguinte forma:   
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Serão tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos os 
presos que daí tirem proveito, incluindo instrução religiosa nos países em que 
tal foi possível. A educação de analfabetos e presos jovens será obrigatória, 
prestando-lhe a administração especial atenção. Tanto quanto for possível, a 
educação dos presos estará integrada no sistema educacional do país, para 
que depois da sua libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua 

educação. (Disponível em:  www.direitoshumanos.usp.br/.../regras-minimas-
para-o-tratamento-dos-reclusos.html Acesso em: 02 de dezembro de 2016). 

 

A Resolução nº 14/1994 do CNE/CNPCP, em seus arts. 38, 39 e 40, 

regulamenta que a educação será correspondente tanto ao ensino escolar quanto ao 

profissionalizante do preso. Este será em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento e a 

instrução primária, obrigatória aos presos analfabetos.   

A LEP, em seus arts. 17 a 21, ratifica o trazido pelas Regras Mínimas para 

Tratamento de Reclusos e pela Resolução nº 14/1994 do CNPCP, acerca da educação 

e da profissionalização do preso. Ficou estabelecido que o ensino formal é obrigatório e 

o profissionalizante, facultativo, tendo como objetivo a capacitação profissional do 

apenado, facilitando sua reintegração social e sua ressocialização. Existindo um 

número elevado de detentos com ensino fundamental e médio, estes poderão ingressar 

no ensino profissional, devendo o estabelecimento penal proporcionar o funcionamento 

desses cursos. No caso de não possuir condições para tanto, os presos que cumprem 

pena em regime semiaberto ou aberto poderão frequentar cursos extramuros, conforme 

preceituado no art. 122, inciso II, da LEP (MIRABETE, 2007).    

Ciente da necessidade de oferecer educação ao preso, em 25 de março de 

2009, o CNPCP expediu a Resolução nº 03, a qual dispõe sobre as Diretrizes 

Nacionais para a Oferta de Educação nos Estabelecimentos Penais, instituindo, no art. 

3º, inciso IV, que a oferta de educação no contexto prisional deve estar associada às 

ações de fomento à leitura e à implementação ou recuperação de bibliotecas para 

atender à população carcerária e aos profissionais que trabalham nos 

estabelecimentos penais.   

Ainda, com o intuito de ampliar e qualificar a oferta de educação nos 

estabelecimentos penais, o governo federal instituiu o PEESP, por meio do Decreto nº 

7.626/2011, em cujo art. 4º estabelecem-se os objetivos do plano, quais sejam:   

 

http://www.direitoshumanos.usp.br/.../regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/.../regras-minimas-para-o-tratamento-dos-reclusos.html
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I - executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais, 
estaduais e do Distrito Federal com atribuições nas áreas de educação e de 
execução penal; 
II - incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o sistema 
prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional da 
população carcerária e dos profissionais envolvidos em sua implementação;  
III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da 
oferta da educação no sistema prisional; IV - fortalecer a integração da 
educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e adultos no 
sistema prisional;  
V - promover a formação e capacitação dos profissionais envolvidos na 
implementação do ensino nos estabelecimentos penais;  
VI - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do 
sistema prisional.  
Parágrafo único. Para o alcance dos objetivos previstos neste artigo serão 
adotadas as providências necessárias para assegurar os espaços físicos 
adequados às atividades educacionais, culturais e de formação profissional, e 
sua integração às demais atividades dos estabelecimentos penais. (Disponível 

em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7626.htm 
Acesso em 03 de fevereiro de 2016). 

 

Conforme salienta Mirabete (2007), os meios dispensados pelo sistema 

penitenciário ao tratamento do preso dividem-se em duas classes: dos conservadores e 

dos reeducadores, inserindo-se a educação nesta. É preciso, então, delinear a 

importância da remição dentro da execução penal. O mal da privação de liberdade 

alimenta-se, principalmente, do ócio forçado, que constrói a personalidade e a conduta 

do preso, num ambiente já marcado pela hostilidade e promiscuidade física e moral. 

Nessa realidade, a atividade desenvolvida dentro das unidades prisionais constitui 

alternativa saudável e eficiente para o cumprimento da sanção penal, tanto para a 

pessoa privada de liberdade quanto para a sociedade, visto que dimensiona o ser 

humano mediante sua capacidade produtiva, incutindo-lhe valores e aptidões, de forma 

a promover uma reintegração social bem-sucedida.  

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7626.htm
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3.5.3 Remição de pena pelo estudo por meio da leitura 

 

No que concerne à remição por leitura, em específico, em 20 de junho de 2012, 

o DEPEN, em conjunto com a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, expediu a 

Portaria Conjunta nº 276, disciplinando o projeto Remição pela Leitura no Sistema 

Penitenciário Federal.   

Seguindo a mesma orientação, no Paraná, foi aprovada a Lei Estadual nº 

17.329/2012, que instituiu o projeto no âmbito dos estabelecimentos penais 

paranaenses. De acordo com o art. 3º, o projeto consiste em  

 

oportunizar ao preso custodiado alfabetizado remir parte da pena pela leitura 
mensal de 01 (uma) obra literária, clássica, científica ou filosófica, livros 
didáticos, inclusive livros didáticos da área de saúde, dentre outros, 
previamente selecionadas pela Comissão de Remição pela Leitura e pela 
elaboração de relatório de leitura ou resenha [...].   

 

Além disso, a pessoa privada de liberdade que participar do projeto poderá ter 

remição de quatro dias de sua pena a cada relatório de leitura ou resenha entregue 

(art. 9º), limitando-se a uma obra literária a cada 30 dias (art. 10, caput). O relatório ou 

a resenha deverá atingir nota igual ou superior a 6,0, conforme o art. 12 do referido 

projeto e de acordo com os critérios. 

Tendo em vista que o direito à educação não é atingido pelos efeitos 

decorrentes da sentença condenatória, o Estado deve garanti-lo dentro dos 

estabelecimentos penais, com programas que incentivem a participação das pessoas 

privadas de liberdade em atividades de cunho educacional. Ressalta-se que a redação 

do art. 41 da Resolução nº 14/1994 do CNPCP dispõe que os estabelecimentos 

prisionais contarão com biblioteca organizada, com livros de conteúdo informativo, 

educativo e recreativo, adequados à formação cultural, profissional e espiritual das 

pessoas privadas de liberdade. Dessa forma, o incentivo à leitura, no âmbito dos 

estabelecimentos penais paranaenses, tem a intenção de não somente permitir a 

remição de pena, mas também proporcionar benefícios ao intelecto, cultura e 

profissionalização, com reflexos positivos quando do retorno do indivíduo à sociedade. 

O Gráfico 15 traz informações sobre o atendimento realizado pelo referido 

projeto no ano de 2014. 
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GRÁFICO 15 – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO POR MEIO DA LEITURA, EM 2014 

 

FONTE: DEPEN/CEQP 
Disponível em: http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2014/rpl_dez_14.pdf-. 
Acesso em: 10 jul. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN, GONÇALVES, 2016. 

 

Em 2014, segundo dados disponibilizados publicamente na página do 

DEPEN/PR, 17.750 pessoas privadas de liberdade estavam sob responsabilidade da 

Secretaria da Justiça, das quais 1.963 estavam inscritas no projeto de remição de pena 

pelo estudo por meio da leitura, ou seja, 11,05% do total desses indivíduos foi atendido 

durante o ano de 2014. 

8424

610 492

2492

1263
1015

648

2067

739
895

59 73 217 200
37 68

389
25

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

TOTAL DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NAS UNIDADES PRISIONAIS DO PARANÁ/2014.

PESSOAS ATENDIDAS PELO PROJETO DE REMIÇÃO DE PENA PELA LEITURA/2014

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2014/rpl_dez_14.pdf


93 
 

Ao proceder à análise dos dados comparando os atendimentos prestados pelos 

CEEBJAs em relação ao número de pessoas privadas de liberdade que se 

encontravam em cumprimento de pena, dados importantes emergiram: em 2014, o 

CEEBJA Dr. Mário Faraco, maior do Paraná e responsável pelo atendimento 

educacional prestado a mais de 47% de toda a população prisional do estado, foi 

apenas o quarto em número de pessoas atendidas – 10,62%, 1,00% abaixo da média 

estadual. Já o CEEBJA Helena Kolody, o primeiro em número de atendimentos, 

atendeu, no mesmo ano, 18,08% das 2.067 pessoas privadas de liberdade na sua 

abrangência. 

No Gráfico 16, são explorados dados referentes ao atendimento prestado pelo 

projeto de remição de pena pelo estudo por meio da leitura durante o ano de 2015. 
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GRÁFICO 16 – REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO POR MEIO DA LEITURA, EM 2015 

 

FONTE: DEPEN/CEQP 
Disponível em:  http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2015/rpldez.pdf.  Acesso 
em: 10 jul. 2016. 
ELABORAÇÃO: VIDOLIN, GONÇALVES, 2016. 

 

Em 2015, segundo dados disponibilizados publicamente na página do 

DEPEN/PR, 19.315 pessoas privadas de liberdade estavam sob responsabilidade da 

Secretaria da Justiça, das quais 2.266 estavam inscritas no projeto de remição de pena 

pelo estudo por meio da leitura, ou seja, 11,73% do total desses sujeitos foi atendido 

nesse ano. 

Ainda, os dados revelam que o atendimento do CEEBJA Dr. Mário Faraco caiu 

aproximadamente 2,00%, enquanto o CEEBJA Helena Kolody teve seu atendimento 

reduzido em 3,00%, aproximadamente, e o CEEBJA Odair Pasqualin, em 4,00%; os 
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demais CEEBJAs do estado ampliaram o atendimento significativamente, entre eles, o 

CEEBJA Manoel Machado, que de 8,70% em 2014 passou a 21,83% em 2015. 

Um dos principais fatores que contribuíram para a diminuição do atendimento do 

projeto em 2015, principalmente nas unidades prisionais de Curitiba e região 

metropolitana, segundo pesquisa realizada no site do DEPEN/PR, pode referir-se a 

questões de segurança, pois a movimentação das pessoas privadas de liberdade até a 

sala de aula depende dos agentes penitenciários, que se encontram em número 

reduzido. 

 

 

3.5.4 Projeto de remição de pena pelo esporte por meio do xadrez 

 

O esporte, em seu caráter lúdico ou não, permite a confraternização, a 

comunicação, a espontaneidade, a liberdade corporal, o envolvimento ativo do homem 

como ser total e a relação existencial. É um desafio, no qual a experiência do corpo e 

dos movimentos – particularmente, a experiência dos limites – é simultaneamente do 

“eu”, no contexto dos casos e pessoas, da autonomia e da dependência das 

possibilidades. Também possui caráter de integração e formação, com finalidade 

humanista, devendo estimular a emancipação, proteção e poder contra a mera 

adaptação às circunstâncias e contra todo tipo de manipulação e alienação. 

Em 2014, firmou-se, por meio de termo de convênio entre a SEJU e a Federação 

de Xadrez do Paraná, em parceria com a ESEDH, a implantação do projeto “O Jogo de 

Xadrez na Ressocialização do Apenado”, em todas as unidades penais do estado, com 

o objetivo de estabelecer a prática e o estudo do jogo de xadrez para os apenados, 

como principal esporte no sistema penal estadual. O projeto consiste em um curso de 

xadrez, dividido em três módulos de 24 horas cada, a saber: Diploma do Peão, Diploma 

da Torre e Diploma do Rei. A cada módulo, um tema relacionado ao jogo de xadrez é 

abordado. Segundo o idealizador do projeto, Frederico José Venâncio Mangrich, os 

objetivos específicos são: 
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Incentivar a prática do Jogo de Xadrez, fazendo desta modalidade a atividade 
esportiva principal dos estabelecimentos penais; oferecer curso, com 
certificação aos servidores, de formação de Instrutores de Xadrez. 
Proporcionar o estudo e a prática sistemática do xadrez aos apenados, por 
meio do estudo de apostila própria e encontros presenciais com o instrutor para 
esclarecimento de dúvidas; Oferecer curso de Xadrez aos apenados 
custodiados da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos 
com certificação para aqueles que alcançarem a média igual ou superior a 6,0 
(seis vírgula zero) nas avaliações realizadas; Desenvolver a capacidade de 
autodidatismo aos participantes – servidores e apenados, considerando a 
reflexão, mensuração dos atos e consequências, pensar antes de agir através 
da prática do movimento das peças, propiciar uma atividade que pode acarretar 
melhorias de caráter, níveis de inteligência e capacidade de planejamento; 
Disseminar a importância do jogo de xadrez em todo o Sistema Penal, como 
uma das principais atividades esportivas e como opção de lazer, de 
desenvolvimento do raciocínio por meio de exercício lúdico para aquisição de 
conhecimento; Possibilitar a integração entre servidores e apenados para 
construção de um ambiente de paz e não violência; Oportunizar a todos os 
apenados participantes do projeto o aprendizado na modalidade e o 
aperfeiçoamento do jogo de xadrez, sua técnica e táticas; Acompanhar por 
meio de mecanismos de avaliação o desenvolvimento do processo e suas 
contribuições para o Sistema Penitenciário; Fazer levantamento das demandas 
junto aos estabelecimentos penais verificando as possibilidades de abertura de 
novas turmas.27 

 

São inegáveis os benefícios que o esporte pode trazer ao ser humano, entre 

eles, o controle da ansiedade, que pode contribuir para que as práticas de convívio 

sejam melhoradas. Nas unidades prisionais, vão além da prática esportiva, 

representando a possibilidade de interação e sensibilização dos agentes responsáveis 

pelo tratamento penal sobre sua finalidade, que é a reintegração da pessoa privada de 

liberdade na sociedade. 

  

                                                 
27 Disponível em: <http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2015/rpldez.pdf>. 
Acesso em: 10 jul. 2016. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

O processo de tratamento e análise dos dados coletados teve início com a 

leitura criteriosa do material pesquisado, em que, de acordo com a grounded theory, 

foram selecionadas categorias a priori e outras subcategorias que emergiram no 

decorrer do processo investigativo.  

A pesquisa realizada, considerando a perspectiva da codificação aberta da 

grounded theory, por meio da coleta de dados em fontes digitais e materiais impressos 

disponibilizados publicamente, possibilitou que fossem elencadas três categorias 

principais: sistema prisional, direitos humanos e educação prisional no Paraná, como é 

ilustrado na Figura 1. 

 

 

FIGURA 1 – CATEGORIAS PRINCIPAIS 
Elaboração: VIDOLIN, GONÇALVES, 2016. 

 

Na perspectiva da codificação axial da grounded theory, de cada uma das três 

principais categorias derivaram duas outras e destas, três subcategorias, que 

forneceram interpretações acerca da questão inicial da pesquisa, como é possível 

observar no diagrama e no texto a seguir. O material foi selecionado de acordo com os 
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núcleos de sentido mais relevantes, levando em conta o comprometimento com as 

ideias que emergiram da análise dos textos e documentos sobre educação prisional. 

 

DIREITOS HUMANOS 

 
EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL 

 
EDUCAÇÃO PRISIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 

 
FIGURA 2 – CATEGORIAS DERIVADAS. 
Elaboração: VIDOLIN, GONÇALVES, 2016. 
 

 

A análise dos documentos permitiu constatar que a educação para pessoas 

privadas de liberdade é abordada na perspectiva de programas de reinserção social, 

em articulação com as políticas de execução penal. A educação é considerada um dos 

principais meios de promover a integração social e a aquisição de conhecimentos que 
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possibilitem às pessoas um futuro melhor na condição de egressos. A ela, é atribuída 

uma função de reinserção ou de readaptação da pessoa privada de liberdade na 

sociedade, ao ser ofertada para aqueles que a ela não tiveram acesso, como é o caso 

da maioria da população prisional. Apregoa-se que, quando postos em liberdade, esses 

sujeitos teriam condições de concorrer no mercado de trabalho, diminuindo o número 

de reincidências. Ainda, a educação prisional é concebida como forma de ressarcir os 

impactos causados pela pobreza; em consonância, é pensada como política de 

regulação dos pobres. 

A Unesco, com as demais agências especializadas da ONU, tem voltado seus 

olhares para a educação de pessoas privadas de liberdade, incluindo essa discussão 

em seus programas regulares. Na sua perspectiva, a educação pode possibilitar a 

ressocialização e reinserção da pessoa privada de liberdade na sociedade (UNESCO, 

1995). Dessa forma, a educação acaba sendo vista ora como uma necessidade 

humana, ora como um direito previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. Ainda, considera que a pessoa que comete um delito, apesar de perder 

alguns direitos, como o da liberdade, não deve perder o direito à educação por causa 

da sua condição de privação da liberdade. O “[...] acesso à educação de adultos não é 

unicamente um direito humano básico, é um passo decisivo para a reintegração e 

reabilitação dos reclusos” (UNESCO, 1999, p. 399). 

A partir da década de 1990, a educação prisional ganhou destaque com a 

aprovação de três resoluções direcionadas a esse contexto. 

A Resolução nº 45/122, referente à educação em matéria de justiça penal, foi 

aprovada pela Assembleia Geral da ONU, instituindo o direito da pessoa privada de 

liberdade à educação. Apregoa que a educação “[...] pode contribuir para o 

melhoramento das condições que dão lugar ao delito e as consequências da 

delinquência” (UNESCO, 1995, p. 177-178). Para tal, pede o apoio técnico e financeiro 

das organizações intergovernamentais ligadas à prevenção de delitos e recomenda aos 

institutos da ONU que desenvolvam pesquisas e investigações no campo educacional. 

A Resolução nº 1990/20, concernente à educação nos estabelecimentos 

prisionais, foi aprovada pelo Conselho Econômico da ONU, em 24 de maio de 1990. 

Segundo ela, é de fundamental importância fomentar a educação para a prevenção do 
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delito e a ressocialização da pessoa privada de liberdade, devendo-se orientar os 

Estados-membros no sentido de desenvolver uma política para a educação em 

unidades prisionais, que vise a garantir não apenas o direito, mas também o pleno 

desenvolvimento da pessoa. Entre outras orientações, destaca-se o pedido do 

secretário-geral da ONU para o desenvolvimento de pesquisas em estabelecimentos 

prisionais (UNESCO, 1995). 

Com a aprovação da Resolução nº 1990/24, relativa à educação, capacitação e 

consciência pública na esfera da prevenção do delito, o Conselho Econômico e Social 

solicitou ao secretário-geral da ONU que examinasse o funcionamento e o trabalho dos 

institutos da organização em matéria de prevenção de delito, com a finalidade de 

estabelecer prioridades e garantir a adequação às novas necessidades do público em 

questão (UNESCO, 1995). 

No que se refere às leis, o Brasil é um país exímio na legislação e, no caso das 

normas que regem a privação de liberdade, o Código Penal brasileiro é reconhecido 

como um dos melhores do mundo, porém, além das dificuldades de implementação 

dessas leis, um grande entrave é o paradigma da discriminação de classe social, em 

que, se não se pode falar da existência de unidades prisionais com distinção entre 

pobres e ricos, com certeza se pode abordar a falta de acesso dos pobres à defensoria. 

Há necessidade de ressaltar que não só de leis vive e funciona o país. Os 

documentos apontam para a inclusão das pessoas privadas de liberdade nas políticas 

públicas, porém se deve lembrar que o investimento em estrutura física, material e 

recursos humanos para a implementação das leis é imprescindível; nesse sentido, não 

deixam clara a fonte de recursos ou dotação orçamentária que garantiria o 

desenvolvimento dessas ações. Práticas que garantam a oferta de educação básica 

para todas as pessoas que cumprem pena nas unidades prisionais carecem ser 

efetivadas com a máxima urgência, pois os dados revelam que, atualmente, menos de 

20% dos que ali se encontram conseguem frequentar os programas de escolarização. 

 No tocante à educação prisional, é engano pensar que desempenha um papel 

de neutralidade ante a formação/adequação da pessoa privada de liberdade ao 

ambiente em que está inserida. Se tratada levando em conta apenas os conteúdos 

propostos, não se programando a atuar ante os correntes problemas sócio-históricos e 
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a própria realidade dos fatos, acaba se inserindo em uma condição de extrema 

formalidade, cumprindo, na verdade, a função de mantenedora da ordem vigente. 

 Na verdade, a escola pode cumprir dois importantes papéis, dependendo da 

forma como é encarada: pode servir como um claro mecanismo de adequação dos 

indivíduos, introjetando neles valores e regras sugeridos pela instituição prisional ou, 

até mesmo, levar em consideração as visões sociais a respeito de como deve ser um 

condenado; ou pode, por meio de uma concepção educacional libertadora, viabilizar 

que a pessoa privada de liberdade liberte-se das amarras que a prendem a uma 

condição de exclusão social. 

 Segundo pesquisa de Leme (2007), inúmeros são os fatores que motivam esse 

sujeito a procurar a escola situada dentro das unidades prisionais. Após entrevistas 

visando a compreender o sentido da educação na “cela de aula”, o pesquisador 

desenhou um cenário complexo: uns procuram a escola para ganhar visibilidade 

positiva, “um exemplo vivo de conduta e disciplina”, enquanto outros frequentam as 

aulas para receber o material escolar, que pode ser trocado por outros produtos que 

necessitem. Ao frequentar a escola na unidade prisional, a pessoa privada de liberdade 

tem a possibilidade de sair da galeria em que “vive”, encontrar pessoas de outras alas, 

ter acesso a informações e participar de atividades de cunho socioeducativo, tais como: 

aulas de música, informática, artesanato, entre outras. 

Apesar das contradições existentes na educação que acontece no interior das 

unidades prisionais, Leme (2007, p. 145) aponta sua importância, ao escrever que 

 

[...] a sala de aula não será mais do que uma ‘cela de estudo’, uma cela, 
digamos, onde encontramos lousa e carteiras. Por isso, ousamos chamar a 
sala de aula no interior de uma penitenciária de ‘cela de aula’. Não queremos 
com isso, estigmatizar esse espaço. Acreditamos que se possa olhar a ‘cela de 
aula’ em um sentido positivo. Será nesse espaço que ocorrerá o aprendizado 
escolar de maneira formal. Esse espaço terá para muitos presos um significado 
especial. Para alguns será a primeira oportunidade de aprender a ler e 
escrever, para outros será a chance de concluir os estudos e esboçar, assim, 
um futuro diferente. (LEME, 2007, p. 145). 

 

Nesse contexto, a educação prisional aparece muitas vezes intimamente ligada 

às pressões sociais e, mais diretamente, ao corpo dirigente da unidade prisional, 

tornando-se importante questionar a possibilidade de uma educação que caminhe em 
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direção à ampla formação do sujeito. Segundo Português (2001), a educação compõe 

a área de reabilitação, estando subordinada ao corpo administrativo da instituição; 

sendo assim, seria difícil imaginar como ela poderia fazer parte de um ambiente de 

origem repressora, como é o caso da prisão. 

Para a pessoa privada de liberdade, a escola possui inúmeros significados, 

como relata Santos (2009). Dentro do sistema fechado, que são as unidades prisionais, 

a sala de aula representa um contraponto em que se discutem cidadania, trabalho, 

reintegração social e outros temas que permeiam o contexto prisional, mas não são 

devidamente tratados. A escola atende, portanto, ainda que de forma limitada, aos 

anseios das pessoas que ali se encontram, os quais podem ser traduzidos como 

oportunidades. 

Refletir sobre a educação prisional significa repensar antigas questões, que não 

foram respondidas devidamente pelo mundo contemporâneo: o que fazer e o que 

esperar dessas pessoas quando em liberdade? Assim, ela não pode ser o único vetor 

responsável pela reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade, mas se 

apresenta como elo para consolidar ações de geração de renda e construção da 

cidadania, trabalhando, de forma integrada, com os setores técnicos das unidades 

prisionais, como psicologia, serviço social, assistência jurídica, terapia ocupacional, 

além de proporcionar a certificação de conclusão. 

Inúmeros são os desafios a ser superados para a garantia de direitos, pois não 

somente o direito à educação de qualidade é necessário. A ação que a sociedade, no 

papel do Estado, deve assumir também precisa contemplar diretamente as famílias das 

pessoas que se encontram em situação de privação de liberdade, pois, na grande 

maioria dos casos, a vulnerabilidade social e de risco já estava presente, mesmo antes 

do cárcere. É preciso assegurar a garantia de proteção social básica, com medidas 

efetivas de prevenção. O cuidado a ser despendido pelo poder público aos cidadãos 

tenderá a diminuir a fragilidade social a que essas pessoas e, consequentemente, seus 

filhos estão sujeitos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se na verdade não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas 
para transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto 
de mundo, devo usar toda possibilidade que tenho para não apenas falar da 
minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes (FREIRE, 2000, p. 
33). 
 

O processo de construção desta pesquisa possibilitou obter maior clareza sobre 

como as políticas públicas educacionais para pessoas privadas de liberdade estão 

organizadas no Brasil e no estado do Paraná. Após a análise do sistema prisional 

brasileiro e paranaense, definiram-se, teoricamente, as questões que permeiam o 

ambiente carcerário. 

À luz dos direitos humanos, conclui-se que a educação no sistema prisional 

desempenha um papel que vai muito além da assistência, como está previsto na LEP. 

Julgar a educação prisional desenvolvida atualmente, no caso do Paraná, 

especificamente, por profissionais comprometidos e conscientes da sua 

responsabilidade para com a sociedade, como mera assistência educacional é, no 

mínimo, menosprezar o poder da educação como arma de transformação de pessoas. 

A partir da análise dos dados coletados nas páginas do DEPEN e do 

DEPEN/PR, constatou-se que a educação prisional ainda não figura como direito dessa 

população específica, mas, no estado do Paraná, a pesquisa realizada demonstrou 

que, apesar de todas as dificuldades, os esforços são visíveis, a exemplo da pesquisa 

Vozes do cárcere, relatada no corpo desta dissertação, e do projeto de remição de 

pena pelo estudo por meio da leitura, que hoje é uma política consolidada e serve de 

inspiração para outros estados da federação. No entanto, não se pode esquecer que a 

educação no Brasil vem, desde sua origem, atendendo às solicitações de quem está no 

comando; assim, atualmente, a educação prisional infelizmente tem seu valor atrelado 

à remição de pena, como forma de atenuar as marcas do aprisionamento, e sofre o 

mesmo mal da escola situada fora dos muros da prisão – se não assume claramente, 

pelo menos é complacente com as políticas neoliberais, que nunca estiveram 

comprometidas com a melhoria da vida da população. 

É preocupante o descompromisso das políticas neoliberais para com o bem-

estar da classe trabalhadora. Política mesquinha e oportunista, causadora do aumento 
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da violência, que, sem sombra de dúvida, colabora com as causas da superpopulação 

carcerária no Brasil. Freire (2001), já em 1985, alertava a respeito dos efeitos 

catastróficos desse tipo de política. Urge tomar cuidado para que os sonhos da classe 

trabalhadora não sejam aniquilados por manobras políticas que buscam fazer do 

indivíduo um mero espectador de sua história. 

Assim, a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade só se dará 

na medida em que, de forma politicamente articulada, sejam transpostas as barreiras à 

concretização dos objetivos pretendidos com a educação no sistema prisional 

brasileiro; contudo, esse ensino possui peculiaridades que são desconsideradas, tais 

como: a inexistência, em muitos casos, de espaços físicos adequados para a 

aprendizagem; material escolar racionado; dificuldades na movimentação da cela para 

a sala de aula; condições de higiene degradantes; falta de vestuário, entre outros 

entraves. Tem sido ofertado como se fosse uma escola regular; programas e projetos 

são pensados sem levar em conta a necessidade das pessoas que ali se encontram.  

Carece, assim, de ações efetivas que possam contribuir para melhorar a vida e 

para que a educação realmente aconteça e esteja presente como um bem precioso e 

não apenas como instrumento de remição de pena. Dessa forma, no momento em que 

o indivíduo cumprir sua pena, estará pronto não apenas para caminhar em direção ao 

portão de saída, mas terá condições de atuar sobre sua vida, suas escolhas e o 

caminho que deseja percorrer, buscar um novo rumo para sua vida, baseado na 

reflexão sobre as consequências da prática delituosa, na necessidade de sobrevivência 

e ampliação das suas possibilidades de existência. 

O trabalho proposto não é simples, tampouco é óbvio que as mudanças 

aconteçam de forma espontânea. Existem enormes obstáculos, como o crescimento 

vertiginoso da população prisional; a falta de estrutura física e de pessoal nas unidades 

prisionais, dificultando com que a LEP seja cumprida; a não aplicação do princípio da  

individualização da pena, que ajudaria a diminuir a atuação do crime organizado dentro 

e fora das unidades prisionais; a dificuldade de quem faz parte da execução do 

tratamento penal de melhorar seu comportamento/julgamento em relação às pessoas 

privadas de liberdade; a falta de investimento na formação dos professores e demais 

funcionários que atuam nesse âmbito; o descompromisso do Estado com a melhoria 
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das condições de cumprimento de pena; e, consequentemente, a falta de projetos e 

investimentos que tenham como foco os egressos do sistema prisional, denotando 

descompromisso com a reintegração desse sujeito na sociedade. Esse quadro só 

poderá ser revertido a partir do desenvolvimento de ações que propiciem a percepção 

do papel da sociedade na problemática da violência; no entanto, tal entendimento só se 

adquire a partir da consciência política. 

Essa conscientização por parte dos agentes do Estado não se dá de forma 

natural. As pessoas na posição de detentores do poder só se comprometem com 

alguma coisa diferente se há pressão política da sociedade; infelizmente, a situação 

pela qual o país passa atualmente é muito preocupante, notando-se que a sociedade 

não está disposta a discutir os direitos humanos das pessoas que se encontram em 

privação de liberdade. A prisão e as pessoas que ali se encontram só são lembradas 

quando notícias sobre fugas e rebeliões ocupam o horário nobre da televisão. 

Reportagens sobre projetos que visam à reintegração desse sujeito na sociedade não 

dão ibope e ainda, lamentavelmente, são feitos comentários e piadas nas redes sociais 

sobre quantos morreram em determinada rebelião e quantos deveriam ter morrido. 

A efetivação das políticas públicas educacionais para esse público é 

fundamental para que o cumprimento da pena faça diferença de maneira positiva na 

vida dessas pessoas, porém isso só se dará quando de fato as políticas forem 

desenhadas e respeitadas do ponto de vista do retorno desse indivíduo à sociedade. 

As marcas que o encarceramento deixa (e não deveria deixar) acabam por tornar essa 

realidade cada vez mais distante. 

Talvez esse seja o caminho, que não é novo, e o jeito de caminhar talvez 

precise ser inventado/reinventado para efetivar o processo de reintegração da pessoa 

privada de liberdade e, consequentemente, colaborar para a redução das taxas de 

reincidência e superpopulação prisional no país.  

No sistema prisional, existe uma lacuna entre os objetivos pretendidos com a 

privação de liberdade, o cumprimento de pena e a garantia dos direitos constitucionais 

das pessoas que se encontram nessa situação. Isso se dá porque não há um trabalho 

conjunto entre as pastas da segurança pública e da educação. Essa lacuna manifesta-

se, principalmente, nas avaliações absolutilizadas feitas sistematicamente a partir do 
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pior ângulo, o que conduz os processos de desenvolvimento à falta de perspectivas, ao 

imobilismo e à acomodação à situação vigente.  

Apesar da realidade carcerária e de a sociedade continuar julgando e 

marginalizando as pessoas privadas de liberdade, está garantido na LEP o direito à 

educação na modalidade EJA. Diante do exposto, é fundamental que a educação 

prisional cumpra seu papel principal no processo educativo, promovendo condições 

para o desenvolvimento de potencialidades para a formação humana, o exercício da 

cidadania e a reintegração desse indivíduo, quando em liberdade. 

Se a educação é um ato político articulado diretamente com as questões 

econômicas, sociais e culturais, é primordial que as práticas pedagógicas desenvolvam 

uma consciência reflexiva, com vistas a transformar a realidade dos sujeitos que fazem 

parte da sociedade. Dessa forma, o trabalho conjunto dos diferentes segmentos que 

atuam no interior das unidades prisionais (educação, saúde, serviço social, segurança 

e equipe gestora) pode dar visibilidade e valorar o trabalho educacional desenvolvido. 

O sucesso da educação para pessoas privadas de liberdade depende do 

reconhecimento e do trabalho coletivo. Quando todos são chamados a participar do 

processo, havendo transparência na execução das ações, a possibilidade de 

entendimento do trabalho desenvolvido gera, consequentemente, o reconhecimento da 

ação educativa dentro dos espaços prisionais, que, como mencionado ao longo da 

pesquisa, não foram concebidos em sua estrutura para abrigar uma escola, mas, na 

atualidade, não podem negar a transformação que a educação está promovendo. 

Pode parecer utópico pretender uma mudança no setor educacional de uma 

unidade prisional enquanto a educação, de modo geral, está deficiente, porém, além de 

necessárias, essas utopias devem ser pensadas como objetivos constantes. Deve-se 

refletir sobre a realidade do aluno que se encontra privado de liberdade ao discutir 

conceitos, porque, inevitavelmente, ética, cidadania e moral, por exemplo, assumem 

outros significados, quase sempre diferentes quando em relação à população “livre”.  

Espera-se que esta pesquisa sirva de aporte para outros pesquisadores que 

também ousam se dedicar ao estudo da educação em contexto de privação de 

liberdade, proporcionando outras reflexões e possíveis encaminhamentos visando a 

avanços nessa temática, que, apesar de atual, ainda carece ganhar visibilidade para ir 
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além da certificação e da remição de pena, oportunizando a construção de 

conhecimentos sistematizados no decorrer da história do indivíduo e auxiliando na 

tomada de decisão para que ocorra a transformação no processo educacional e social. 

Para isso, são imprescindíveis a compreensão e articulação das necessidades básicas 

da educação desenvolvida no interior das unidades prisionais, como também a 

construção coletiva entre os setores de educação e segurança. 

O desenvolvimento da proposta pedagógica, que, no caso do estado do Paraná, 

existe e foi elaborada por todos aqueles que estão evolvidos diretamente com a 

educação de pessoas privadas de liberdade, pode representar a possibilidade da 

concretização de um processo de emancipação e transformação das condições iniciais 

desses sujeitos que se encontram em processo de escolarização, com a concepção de 

formação humana, preparando-os para a reintegração na sociedade. 

Diante da problemática construção deste objeto e do tortuoso caminho trilhado, 

percebe-se que a resposta ao objetivo geral desta pesquisa talvez tenha sido por 

deveras simples. Contudo, o processo de construção desta dissertação foi 

extremamente rico, mostrando que, por mais que procedimentos sejam alterados, 

programas sejam criados, projetos sejam implementados, ainda há um espaço para 

agir e, retomando a citação que consta no início destas considerações, transformar o 

mundo a partir de utopias e práticas com elas coerentes, almejando uma sociedade 

cujos sujeitos sejam formados para além de uma política de governo. 
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ANEXO A-  Resolução Conjunta nº 13/2015 – SEED/SESP. Que regulamenta e 

estabelece procedimentos e normas operacionais para garantir as ofertas educacionais 

às pessoas em privação de liberdade no Sistema Prisional do Paraná. 
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ANEXO B- Portaria nº 231 de 20 de junho de 2012- Institui Normas de Conduta para 

todos os profissionais que atuam na Educação Prisional do estado do Paraná. 
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ANEXO C- Critérios para pontuação da análise de currículo e entrevista dos candidatos 

para atuar na educação prisional do Paraná. 
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