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RESUMO 
 
A educação no sistema penitenciário brasileiro é de 
fundamental importância para a ressocialização do indivíduo 
privado de liberdade. No entanto, a perspectiva social em 
relação ao objetivo desse sistema, através da punição e da 
disciplina, impede que o real objetivo seja alcançado: 
transformar e reincluir socialmente o apenado. Assim, apesar 
da importância dessa área, nos desenvolvimentos críticos, 
morais e cognitivos do indivíduo, e de ser um direito de 
qualquer cidadão, são poucos e ineficientes os programas que 
atuam nessa perspectiva. O Estado do Rio Grande do Sul é 
usado como exemplo, e demonstra tais fatos. 

 
Palavras-chave: Educação. Sistema Prisional. Inserção Social. 
Direito. 
 
ABSTRACT 
 
The education in Brazilian prison system is very important to 
resocialization of individual who does not have freedom. 
However, the social perspective on the purpose of this system, 
through punishment and discipline, prevents that the real goal is 
achieved: to transform and to include socially the convict. Thus, 
despite the importance of this area, the critical, moral and 
cognitive development of the individual, and to be a right of 
every citizen, programs that work in this perspective are few 
and ineffective. The State of Rio Grande do Sul is used as an 
example and shows such facts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Na trajetória evolutiva da punição, para aqueles que descumpriam as regras, 

houve diversas formas de reprimir, de causar medo e de subordinar, como, por exemplo, 

torturas e até a morte. O objetivo principal era corrigir o individuo de forma imposta 

transformando-o em um ser sociável. No decorrer do tempo, principalmente, a partir da 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inicia-se a luta em favor da humanização 

na realização das punições. 

O Sistema Penitenciário Brasileiro deveria ser um instrumento de reinserção 

social e recuperação do indivíduo apenado, visando à humanização da pena; no entanto, 

apenas incorporou alguns programas com esse fim. Dessa maneira, na perspectiva social, 

os estabelecimentos prisionais são utilizados, assim como no passado, como forma de 

punição de más condutas, e consequentemente um lugar inadequado e desumano.  

A educação é um desses programas que tem por finalidade a ressocialização do 

indivíduo e sua transformação, e é um direito de todos, inclusive dos indivíduos privados de 

liberdade, garantido por legislações internacionais e nacionais. Nos estabelecimentos 

penais, a assistência educacional possibilita a educação profissional, encaminhando para o 

mercado de trabalho e a educação formal, que orienta na construção da identidade e na 

formação crítica. 

Assim, esse artigo será apresentado através da seguinte estrutura: 1) a História 

do Sistema Penitenciário Brasileiro evidenciando a precarização e a ineficácia de seu 

objetivo; 2) a Educação formal como um direito de todos, inclusive das pessoas privadas de 

liberdade, e como uma porta de acesso a outros direitos; 3) as Modalidades de educação  

nos estabelecimentos penais, enfatizando os problemas que ocorrem nesses espaços; 4) a  

Educação como uma forma de reinserção social e de instrumentação para o indivíduo  

sentir-se digno e útil;  5) a Ressocialização do indivíduo privado de liberdade no estado do 

Rio Grande do Sul destacando seus projetos e o público alcançado. 

Dessa forma, o artigo visa levantar uma reflexão e discussão a cerca do objetivo 

do Sistema Penitenciário, a educação formal nesses estabelecimentos, sua garantia como 

direito e suas intenções para com os indivíduos privados de liberdade, tomando como 

exemplo o estado do Rio Grande do Sul.   

 

 

2. HISTÓRIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO  



 
 

 
 

                  

 

 

Sempre houve uma forma de punição para os indivíduos que não estavam de 

acordo com o que a sociedade estabelecia. Essas punições variaram de acordo com o 

passar dos anos. No Brasil Colônia, elas estavam baseadas em castigos corporais, como 

mutilações, mortes e queimaduras. Com o passar dos anos, aos poucos, elas foram 

modificadas e humanizadas, como se pode perceber. 

Em 1824, com a Constituição Política do Império foi estabelecida à proibição de 

penas cruéis como torturas e marcas de ferro; foi publicado, em 1830 o primeiro Código 

Criminal, um marco histórico para a sociedade, pois limitava que os castigos cruéis 

deveriam ser aplicados apenas para escravos, e para as outras populações, começava-se a 

desbrutalizar as penas a partir de sistemas penitenciários. No entanto, em 1841, não havia 

um sistema penitenciário constituído. Somente depois deste período algumas formas de 

sistema foram sendo testadas: Sistema de Filadélfia, que tinha como principal característica 

o cumprimento de pena em isolamento total, por exemplo. 

Até as primeiras décadas do séc. XX, as prisões eram subordinadas unicamente 

às autoridades policiais e as regras gerais vinham do Ministério da Justiça, mas cada 

estabelecimento as adotava de acordo com as suas demandas. Em 1890 foi criado um novo 

Código Penal que abolia a pena de morte e determinava o cumprimento da pena em 

estabelecimentos especiais, isolados e com trabalho obrigatório. Em 1940 instituiu-se outro 

Código Penal que decretava sistema progressivo, passagem por terapeutas e trabalho 

comum com isolamento noturno, semiaberto ou agrícola (WOLFF, 2003). A vista disso, esse 

código marcou o inicio do processo do cumprimento de pena na atualidade. 

Observa-se, no decorrer da história, que todas as formas de humanização de 

penas idealizadas ou implantadas no Brasil, sempre foram tardias, como colocou Wolff 

(2003 apud PINHEIRO, 1984, p.3)6 “tudo neste país nesta área é muito tardio”, e  marcadas  

pela perda do direito a liberdade do indivíduo como uma forma de punição. Demonstrando 

que essa humanização é relativa, afinal retira-se algum direito do cidadão como forma de 

correção, não sendo utilizados instrumentos de transformação, como a educação formal. 

O Rio Grande do Sul tem seu primeiro estabelecimento de privação de liberdade, 

em torno de 1812, conhecido como Cadeia Velha, que foi desativada em 1835 para 

demolição, devido às más condições sanitárias e sociais. Foi construída no Estado, a 

Cadeia Civil em 1855, que mais tarde passou a se chamar Casa de Correção, que também 

não atendeu as demandas. Segundo Wolff (2003):  

                                                           
6  PINHEIRO, Paulo Sérgio. Crise do sistema penitenciário e crise  institucional. Folha 
de São Paulo, Folhetim 18 nov. 1984. 



 
 

 
 

                  

 

Os trabalhos da Cadeia Civil não estavam concluídos ainda e já havia manifestações 
de que o prédio não preenchia as condições de uma verdadeira casa de correção, 
sendo propostas modificações antes mesmo de sua inauguração. (p. 30) 

   

Contudo, nesse estabelecimento, já havia indícios de humanização e 

aprendizado em seus estatutos, conforme Wolff (2003): “O aprendizado e o exercício de 

uma atividade seriam obrigatórios” (p. 31). No entanto, a realidade era diferente. A 

precariedade dos estabelecimentos mostrava o desinteresse dos governos com a população 

apenada.   Nas palavras de Wolff (2003): “[...] Apesar de haver sido destinada uma sala para 

a escola, não havia verbas para o pagamento do professor, sendo impossível a realização 

das aulas”.(p. 32)  

Assim se iniciou a implantação do Sistema Penitenciário no Rio Grande do Sul, 

que apesar de idealizar a reeducação iniciou apresentando falhas na sua estrutura física e 

social. 

 

 

3. EDUCAÇÃO FORMAL COMO DIREITO 

 

 

A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), que toma por ideal os direitos 

humanos, no Art. 205 afirma:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

 

Dessa forma, todos têm direito a educação, inclusive o apenado que deve tê-lo 

garantido. Além disso, outras leis fundamentam tal questão, como a Lei de Execução Penal 

(LEP) que preconiza a assistência educacional como uma das formas de prevenir o crime e 

de orientação ao preso para o seu retorno em sociedade e reintegração social. Além da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9394/96, do Plano Nacional de Educação 

(PNE) instituído pela lei nº 10172/2001; da Resolução nº 3 de 11/03/2009 do Conselho 

Nacional de Política Criminal e Penitenciária que dispõe das Diretrizes Nacionais da oferta 

de educação nos estabelecimentos prisionais; da Resolução nº 2 de 19/04/2010 do 

Conselho Nacional de Educação que dispõe das Diretrizes Nacionais da oferta de educação 

para Jovens e Adultos em situação de privação de liberdade; da Resolução nº 14 de 

11/11/1994 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que trata das regras 



 
 

 
 

                  

mínimas de tratamento do preso no Brasil; da Declaração de Hamburgo firmada na 

Conferência Internacional de Educação de Adultos que visa estimular as oportunidades de 

aprendizado em especial de pessoas marginalizadas; e de projetos voltados às pessoas 

privadas de liberdade, como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO). 

Ademais, a educação é uma porta de acesso a outros direitos como a saúde, a 

alimentação, a defesa, entre outros, que deveriam ser garantidos, mas são colocados 

socialmente como secundários, devido ao fato dos presos estarem em uma situação 

vulnerável, pois estão privados de um direito fundamental: a liberdade. Segundo Graciano e 

Schilling (2008), em entrevista com uma aluna da Penitenciária Feminina da Capital em São 

Paulo. 

 

Conforme V:  
As presas não têm consciência do poder que vão ganhar estando aqui (na escola). 
Quando a presa vem para a escola, cresce muito mentalmente e isso é uma “faca de 
dois gumes”: é bom para a presa, mas não é bom para quem está na direção.  A 
partir do momento que a presa começa a ter consciência de quais são os deveres - 
porque ela tem deveres de obedecer, o dever disso e daquilo -, mas também tem o 
direito  -  ela  tem  direito  a saúde,  a  médico,  comida  decente,  correr  atrás  do  
juiz, tem direito a ir embora na época certa... e tudo isso aprende na escola. Então 
isso é ruim para a direção, porque uma massa carcerária bem formada é perigosa, 
porque sabe que pode reivindicar, e quando as pessoas não sabem, não sabem que 
podem reivindicar. (p. 122-123) 

 

A aluna da Penitenciária Feminina da Capital entrevistada por Graciano e 

Schilling (2008) comprova a importância que a escola pode ter na vida de um apenado, 

afirmando-lhe como um cidadão, digno de deveres e direitos.   

À vista disso e de sua importância, é preciso salientar que não existe instituído 

pelo Governo Federal – Ministérios da Educação e da Justiça – uma modalidade específica 

de educação para as pessoas privadas de liberdade. O que há, são programas amplos, 

como o EJA (Educação de Jovens e Adultos), que tem por intenção a educação de jovens e 

adultos que estão fora da faixa etária da escolaridade regular. Outros programas, em 

parcerias públicas ou públicas-privadas, são realizados pelos Estados para garantir esse 

direito aos apenados de forma mais inclusiva. Exemplo desses programas ocorrem no Rio 

Grande do Sul, como os Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs); o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e o programa Brasil Alfabetizado.   

 

 

4. AS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS 

 



 
 

 
 

                  

 

A legislação é uma ferramenta de orientação para a prática na realidade social. 

Todavia, às vezes, a realidade não condiz com a teoria, sendo nesses casos, muitas vezes 

impossível, a efetividade da garantia do direito como a educação.  

Alguns desafios nesta área são amplamente discutidos com relação à efetivação 

da modalidade de educação presencial ou a modalidade de educação à distância (EAD). 

Tanto uma, quanto à outra, possuem divergências em seu desenvolvimento.  

A primeira modalidade tem como um de seus principais problemas, percebido 

nas Penitenciárias Federais de Segurança Máxima do Brasil, a dificuldade de locomoção, 

tanto dos profissionais de educação, como pedagogos, professores, auxiliares, 

bibliotecários, etc, como dos detentos – alunos; pois é preciso manter a logística de 

disciplina e limitação de liberdade dos apenados. Essa locomoção consiste, por exemplo, no 

deslocamento individual dos detentos – alunos até os locais de ensino nos estabelecimentos 

prisionais, o que demanda uma extrema cautela e responsabilidade, tentando evitar 

rebeliões por parte dos apenados ou conflitos com profissionais da área educacional. 

Já a outra modalidade, de ensino à distância, na qual os profissionais de 

educação não se encontram fisicamente presentes, o problema destacado encontra-se na 

dificuldade de se manter uma estratégia de estudo autônoma. Afinal de contas, o apenado 

estando em uma situação vulnerável, poderá possuir maiores contrariedades na execução 

desta.  

Alguns dos problemas comuns das modalidades de ensino no sistema prisional 

são as configurações do material didático, que não condizem com as realidades dos 

apenados e podem causar desanimo e desilusão da realidade, além das precárias 

estruturas prisionais, e da impossibilidade do uso de determinados materiais, como por 

exemplo, canetas e lápis, pois poderá ter risco desses objetos serem utilizados como 

instrumentos para algum tipo de agressão.  

Observe na figura abaixo o mapa conceitual que sintetiza a efetivação da 

educação no sistema prisional. 

 



 
 

 
 

                  

 

Figura 1 – Mapa conceitual sobre a educação no Sistema Prisional7 

 

O mapa conceitual apresenta a educação formal no Sistema Prisional garantida 

em um sistema de punição e disciplina. Isso acarreta dificuldades no oferecimento de ensino 

formal, através das modalidades citadas (EAD e EJA) e com o material didático oferecido, 

apesar de ser um direito de todo e qualquer cidadão que muitas vezes nem é ofertado. 

Assim, para uma efetivação correta da educação no sistema prisional as “punições” 

deveriam deixar de ser meras punições e tornarem-se elementos humanos e cidadãos, com 

o intuito de transformar o indivíduo.  

  

 

5. EDUCAÇÃO COMO FORMA DE REEINSERÇÃO SOCIAL  

 

  

O Sistema Prisional constitui-se como forma de punição, ao contrário do que 

deveria ser, como forma de transformação para reinclusão social. Afinal, no Brasil, não 

                                                           
7  Fonte: ENGEL, Bruna Michele; LIMA, Jaqueline; MEDEIROS, Tanise; PLATT, Ellen; 

SILVA, Poliana Einsfeld; BERNARDY, Anelise; AYRES, Samara; DOMINGOS, Aline; 

CLAUDINO, Silvana; RIZZO, José Guilerme 



 
 

 
 

                  

existe pena de morte nem prisão perpétua8 e todo o indivíduo que é inserido no sistema e 

sobrevive nele, deverá voltar ao convívio da sociedade. No entanto, como as leis para tal 

fim, não são executadas de maneira adequada, os indivíduos acabam retornando a 

sociedade da mesma, ou pior maneira que entraram. Assim sendo, a educação formal que 

oferece aos apenados os desenvolvimentos críticos, morais e cognitivos é de extrema 

importância, dado que a situação vulnerável em que se encontram, precisam de motivações 

para serem reincluídos, como colocam Graciano e Schilling (2008 apud CLAUDE, 2005, 

p.37)9 

 

A educação é valiosa por ser a mais eficiente ferramenta para crescimento pessoal. 
E assume o status de direito humano, pois é parte integrante da dignidade humana e 
contribui para ampliá-la como conhecimento, saber e discernimento. Além disso, 
pelo tipo de instrumento que constitui, trata-se de um direito de múltiplas faces: 
social, econômica e cultural. Direito social porque, no contexto da comunidade, 
promove o pleno desenvolvimento da personalidade humana. Direito econômico, 
pois favorece a autossuficiência econômica por meio do emprego ou do trabalho 
autônomo. E direito cultural, já que a comunidade internacional orientou a educação 
no sentido de construir uma cultura universal de direitos humanos. Em suma, a 
educação é o pré-requisito para o indivíduo atuar plenamente como ser humano na 
sociedade moderna. 

 

Existem duas formas de o sujeito sentir-se digno e útil perante a conjuntura 

social: através de sua inserção no mercado de trabalho e através de sua inclusão na 

educação formal. Nota-se isso ao entender as formas de educação adotadas nas prisões 

como considera Silva, Yukizaki e Pinto (2013, p. 346):  

 

[...] são três os modelos de educação que prevalecem nos estabelecimentos 
prisionais: o modelo “médico”, o “de deficiência cognitiva” e o “oportunista”. [...] o 
modelo médico como aquele que tende a tratar principalmente o que se  entende  
como deficiências  psicológicas  do  delinquente;  o  modelo  de deficiência  cognitiva  
como  aquele  que  objetiva  a  promoção  do desenvolvimento  moral  do  recluso,  a  
formação moral; e o modelo oportunista como aquele  que  vincula  a  aprendizagem  
à  formação  para  o emprego, às necessidades do mercado de trabalho. 

  

O modelo mais eficiente, sob a perspectiva da educação, a partir dos modelos 

evidenciados por Silva, Yukizaki e Pinto, para transformação do indivíduo recluso, é o de 

deficiência cognitiva, pois possibilita o desenvolvimento social e educacional do indivíduo. O 

oportunista, por exemplo, não objetiva o desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas sim 

suas habilidades, na maioria das vezes motoras, pois a educação profissional é ofertada 

para fins de trabalhos repetitivos, precários, arriscados e sem perspectivas de mudanças 

positivas no mercado de trabalho.  

                                                           
8
   Apesar de a prisão perpétua se efetivar em casos que a pena estabelecida 

ultrapasse a expectativa de vida do detento. 
9   CLAUDE, R. P. Direito à educação e educação para os direitos humanos. Revista 
Internacional de Direitos Humanos, São Paulo, ano 2, n.2, p.37-63, 2005. 



 
 

 
 

                  

 

 

6. RESSOCIALIZAÇÃO DO INDIVÍDUO PRIVADO DE LIBERDADE NO RIO 

GRANDE DO SUL 

 

Atualmente no estado do Rio Grande do Sul (RS), os estabelecimentos penais 

são administrados pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) e tem um 

total de 29.210 apenados, sendo 27.346 homens e 1.864 mulheres em 29 de outubro 2014.  

A SUSEPE possui 4 projetos de educação formal; são eles: 1) os Núcleos 

Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs); e como projetos de educação 

inclusiva em parceria com o MEC, 2) o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 3) Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e 4) o 

programa Brasil Alfabetizado. De todos os estabelecimentos penais, apenas 43 deles 

garantem a educação formal, totalizando 7% dos apenados em cumprimento de pena no 

Estado (RIO GRANDE DO SUL, 2012). 

O programa NEEJA está implantado em 14 estabelecimentos e funciona em 

parceria com a Secretaria Estadual de Educação possibilitando ao apenado a conclusão do 

ensino fundamental e médio. 

A SUSEPE divide as regiões penitenciárias no Estado em 10 delegacias 

Penitenciárias Regionais (DPR). Há, hoje, 100 estabelecimentos prisionais divididos em 

cada região, no entanto, somente 16 penitenciárias contam com o programa NEEJA. 

Percebe-se então que poucos estabelecimentos possuem o Núcleo Estadual de Educação 

de Jovens e Adultos. Em vista disso, reconhece-se que esse programa atinge de forma 

mínima os objetivos propostos.   

O ENEM também é um dos programas oferecidos nos estabelecimentos penais, 

e consiste em um exame individual que testa os conhecimentos de pessoas que concluíram 

ou estão concluindo o ensino médio em todo o Brasil. No ano de 2011 o Rio Grande do Sul 

ficou na 2ª posição de estados com maior número de apenados inscritos, perdendo apenas 

para o Estado de São Paulo, o que demonstra uma grande adesão de público, em 

comparação com outros estados.  

Outro programa oferecido no RS é o ENCCEJA que avalia as habilidades e 

competências básicas de jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso escolar 

no ensino regular na idade correta, oportunizando o fornecimento de certificação de 

escolaridade.  



 
 

 
 

                  

O último recurso de educação formal penitenciário no estado é o programa do 

Governo Federal, Brasil Alfabetizado que tem por objetivo a alfabetização para todos, 

inclusive para a população carcerária.   

Como percebido esses programas têm como um dos públicos alvo os apenados 

com algum ou sem nenhum grau de instrução. Embora sua adesão seja baixa, visto a 

grande quantidade de apenados, os programas de educação formal são de extrema 

importância em razão da grande demanda como mostra o gráfico abaixo. 

 

 

 

Gráfico 2 – Grau de instrução dos apenados10 

 

Esse gráfico evidencia a instrução escolar percentual de reclusos do Estado do 

Rio Grande do Sul. Especificadamente, no total de homens e mulheres, se tem 1.619 

alfabetizados, 943 analfabetos, 18.601 com o Ensino Fundamental incompleto, 3.491 com 

Ensino Fundamental completo, 2.921 com o Ensino Médio incompleto, 1.858 com o Ensino 

Médio completo, 37 não informados, 253 com Ensino Superior incompleto e 115 com Ensino 

Superior completo. Percebe-se que muitos apenados não concluíram regularmente o ensino 

básico, embora o que mais se destaca é o contraste de indivíduos com Ensino Fundamental 

Incompleto e os analfabetos e os indivíduos com Ensino Superior Completo, que são a 

minoria, desconsiderado aqueles que não foram informados. 

                                                           
10  Fonte: SUSEPE, Estatísticas: Grau de Instrução, 2014. 



 
 

 
 

                  

Assim, a demanda por educação formal nesses estabelecimentos tenta romper 

com a ideia de lugar de punição, mas sua força, como mínima forma de ressocialização, 

sempre apresentou déficit, considerando que era preciso “manter o sistema” e nas palavras 

de Foucault (1987), recolocar os indivíduos “úteis e dóceis” na sociedade; úteis como mão 

de obra barata, e dóceis, pois esses sabem que se não manterem uma boa conduta 

socialmente estabelecida, poderão voltar a serem privados do direito a liberdade.  

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O sistema prisional brasileiro não tem sido um tema prioritário, principalmente 

quando se trata da educação formal. Não obstante seja um direito, a educação quando 

relacionada aos apenados se transforma em algo fantasioso e incrédulo na conjuntura 

social, considerando a privação de um direito fundamental – a liberdade –, a vulnerabilidade 

que isso ocasiona no indivíduo perante a sociedade e a dificuldade de implementação da 

assistência educacional nos estabelecimentos penais.   

É assim, que surgem formas de ensino – EJA E EAD – e programas – Federais 

e em parceria com os Estados, de garantia mínima desse direito, que por sinal, não são 

exclusivamente pensadas e formuladas para esse público, tanto quanto o problema da falta 

de estruturas físicas e humanas.   

Isso é percebido quando se analisa e se reflete sobre os dados de assistência 

educacional do estado do Rio Grande do Sul, que apesar do grande contingente de detentos 

que não tem o ensino formal completo, os programas estabelecidos conseguem atingir 

apenas uma pequena porcentagem de reclusos, o que se mostra insuficiente para o objetivo 

de ressocializar. 

Assim, não se pode esquecer que a educação tem papel fundamental na 

reconstituição do “eu”, e no desenvolvimento crítico, moral e cognitivo do indivíduo, sendo 

uma via para o discernimento e para a transformação, e uma alternativa para a 

ressocialização.  

Portanto, o objetivo do Sistema Prisional, de reinclusão e transformação do 

indivíduo apenado, está em discrepância de sua intenção inicial, apesar da história de 

iniciação da humanização das penas. A finalidade socialmente construída desse sistema é o 

de punição e disciplina, de marginalização e vulnerabilidade, quando deveria ser de 

ressocialização e transformação, sendo a educação formal é uma via de acesso para essa 

reinclusão.  
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