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Resumo 
Um dos princípios da ressocialização é apoio educativo aos indivíduos aprisionados por praticar atos delituosos, uma vez que a 
educação é importante no processo de ressocialização daqueles que já cumpriram suas penas. Diante disso questionou-se se esses 
meios educacionais no cárcere são eficazes para auxiliar a ressocialização. Para verif icar a aplicabilidade da pedagogia social no 
cárcere, utilizou-se do método Estudo de Caso, uma análise de um caso concreto desenvolvido na penitenciária de Água Lindas de 
Goiás. Verif icou-se que há uma eficácia do projeto educacional adotado nessa unidade prisional. Os egressos conseguem desenvolver 
fora do sistema àquilo que aprenderam; como resultado uma maior facilidade de reintegração ao convívio social.  
Palavras-Chave: Educação, Sistema Prisional, Ressocialização. 
Abstract: 
One of the principles of resocialization is educational support for all individuals imprisoned for practicing criminal acts, that is, education 
and its importance in resocializing those who have already served their sentences. In addition to the applicability of social pedagogy in 
prison, as well as the reintegration into the family and society of those who have committed criminal acts. The methodology adopted 
was based on a concrete case, that is, a project developed in the penitentiary of Água Linda’s de Goiás, called: Rescue for Education. 
In this case the research was based on a critical study of doctrinal matter; Survey and analysis national legislation; As well as a 
bibliographical survey regarding each of the proposed objectives, in addition to proving the effectiveness of the project adopted, in that 
prison Unit, graduates manage to develop outside the system, w hat they have learned, having a greater ease of reintegration into social 
life. 
Keywords: Education, Prison System, Resocialization. 
INTRODUÇÃO 

O processo de ressocialização, o qual inclui 
meios educacionais nos pres ídios, tem por finalida-
de fazer com que o infrator retorne para a socieda-
de a fim de ter uma vida com dignidade. A inserção 
desse indivíduo no contexto educacional prisional é 
um dever do Estado. Além de ser uma das formas 
de prevenção para que o preso não venha a come-
ter novos delitos em desfavor da pessoa vitimada 
ou do próprio Estado. De acordo com a Lei de Exe-
cução Penal, os presos têm direito a cursos, a gra-
duações, entre outros. Isto é, tem acesso a apren-
dizagem. Contudo, ao se olhar o contexto de res-
socialização, de acordo com dados nacionais, a 
pedido do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
cada quatro ex-sentenciados um volta a ser conde-
nado por algum crime no prazo de cinco anos, há  
taxa de 24,4%1. Diante disso, questiona-se se es-
ses meios educacionais no cárcere são eficazes 
para auxiliar a ressocialização. 

O objetivo geral da pesquisa foi analisar a efi-
cácia dos meios educacionais no cárcere para a 
ressocialização. Adotou-se como método o Estudo 
de Caso.  Especificamente,  focou-se nos, internos 
do pres ídio de Águas Lindas – GO, onde foi reali-
zada uma pesquisa com a finalidade de levantar 
possíveis problemas com relação à eficácia dos 
estudos nos presídios. 

Para a análise, traçou-se uma explanação so-
bre: a recepcionalidade da educação e sua prática 
no complexo penitenciário de modo a apresentar as 
necessidades do publico carcerário quanto ao ofe-
recimento da educação e por fim apontar os resul-

1 Relatório de Pesquisa – Reincidência Criminal no Brasil, 2015. 

tados atuais das politicas pública em vigor na soci-
edade penitenciária.  
 
O Sistema Prisional Brasileiro 
 

O sistema prisional brasileiro, na atualidade, 
não é um instrumento capaz de ressocializar o 
preso. Embora fosse feito para reduzir a 
criminalidade e readaptar. A realidade vigente não 
apresenta eficácia.  

As penitenciárias brasileiras enfrentam grandes 
problemas como: a falta de higienização, 
proli feração de doenças, tratamentos desumanos, 
pouca preparação profissional dos agentes, a 
superlotação, além de muitos outros que tornam as 
prisões desumanas e degradantes. 

As grandes rebeliões ocorrem dentro dos 
pres ídios devido à falta de humanização pelos 
quais os apenados são submetidos. As condições 
desumanas e degradantes, que os levam a 
fazerem motins, indo contra o próprio Estado para 
reivindicar direitos que lhes são assegurados pela 
nossa Constituição Federal/88.  

Temos como exemplo o artigo primeiro inciso 
III, que trata da dignidade da pessoa humana, 
princ ípio norteador dos direitos humanos cuja 
aplicabilidade deve ser à todos os sentidos e, para 
todas as pessoas, não importando o crime 
praticado por ela. (BRASIL, Constituição Federal de 
1988, 2016).  
De acordo com o pacto internacional que prima, em 
seu artigo 2º, pelos direitos civis e políticos do 
indivíduo, “O direito à vida é inerente à pessoa 
humana e o Estado tem a função de garantir-lhe, 
pois ninguém poderá ser privado de sua vida, ou 
seja, é um direito que deverá ser protegido pela 
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legislação vigente”. (BRASIL, Constituição Federal 
de 1988, 2016). 
 

A Carta Constitucional de 1988 traz em seu 
artigo 5º, XLIX, cominado com o inciso III a garantia 
dessa integridade física e moral e elenca que 
“ninguém será submetido à tortura nem a 
tratamento desumano ou degradante”. Ou seja, que 
a pena do indivíduo deve ter como objetivo, cercear 
a liberdade do; cometedor de um crime para que 
haja a reparação do dano causado por ele, a 
outrem, ao Estado ou a sociedade como um todo. 
(BRASIL, Constituição Federal de 1988, 2016).  
“Para que toda a pena não seja uma violência de 
um ou de muitos contra um cidadão particular, deve 
ser essencialmente pública, pronta, necessária, a 
menor possível nas circunstâncias dadas, 
proporcional aos delitos, fixadas pelas leis”. 
(BECCARIA,1998, p. 162-163). 
 

Significa dizer que a sanção segue o princ ípio 
da proporcionalidade, ou seja, a aplicabilidade do 
castigo não deve ser excessiva ou mais severa do 
que a lei estipula. Assim, torna-se necessário a 
individualização da pena imposta pelo Estado ao 
delinquente, sendo ela uma garantia constitucional 
que, preserva a integridade física e moral do 
apenado e reconhece direitos que o preso tem, 
incluindo a ressocialização do mesmo como parte 
integrante da sociedade. (BECCARIA, 1998, p 162-
163). “É assegurado aos presos, o respeito a 
integridade física e moral, além de proibir nesse 
mesmo artigo Inciso XLVII, a aplicação de penas 
cruéis, desumanas e degradantes”.  

Significa dizer que mesmo o Estado, diante de 
um crime cruel, deve oferecer ao indivíduo 
praticante do delito, um tratamento compatível e 
proporcional ao crime, porém respeitando sempre 
os princ ípios que asseguram a todos, a 
humanização da pena.  
 “O direito à vida é inerente a pessoa humana e o 
Estado tem a função de garantir-lhe pois, ninguém 
poderá ser privado de sua vida, ou seja, é um 
direito que deverá ser protegido pela legislação 
vigente”. (CF/88) 
Art. 205.  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.  
Art. 5.º LIII - ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade competente 
Art. 5.º Inciso. XLVII – “Ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória. Ou seja, o indivíduo delituoso 
mesmo tendo praticado um ato criminoso, só 
poderá ser considerado culpado quando houver 
sentença transitada em julgado. Nesse caso, 
presume-se que todos são inocentes até que a lei 
diga o contrário, isso quer dizer, que o acusado só 
após a decisão condenatória será considerado 
culpado.” (BRASIL, Constituição Federal de 1988, 

2016).  
 
A Ressocialização 
 

A ressocialização pode-se entender como 
sendo o conjunto de atributos que permite ao 
indivíduo tornar-se útil a si mesmo, a sua família e 
a sociedade. O artigo primeiro da Lei de Execuções 
Penal específica o objetivo prec ípuo da 
ressocialização afirmando que:  
1º - Execução penal tem por objetivo efetivar as 
disposições de sentença ou decisão criminal e 
proporcionar condições para harmônica integração 
social do condenado e do internado. Nesse sentido, 
pode-se perceber que a execução penal tem a 
função de efetivar a decisão judicial, e, também 
possibilitar minimamente para que ele possa se 
reintegrar aos seus familiares, além da não prática 
delituosa. Essa reinserção social busca a 
humanização do preso egresso, de forma a orientar 
e instrui-lo para que não venha a delinquir mais.2 
 

De acordo com o exposto, é possível perceber 
que a realidade se distancia do enunciado acima, 
pois os cárceres se avolumam com novos detentos. 
Uma vez dentro do sistema, o preso se torna mais 
um nas estatísticas criminais. 

A Lei de Execuções Penais assegura a 
assistência educacional que deve ser garantida aos 
indivíduos que se encontram privados de liberdade 
por terem cometido algum tipo de delito.       “Num 
primeiro momento, ressalta-se a “dignidade da 
pessoa humana” como um dos fundamentos 
basilares da Constituição da República Federativa 
do Brasil, conforme preceitua o artigo primeiro da 
referida Carta Constitucional”. (FOUCAULT, 1987, 
p. 196). 

 Assim, pode-se entender que, esse inciso 
garante a todos os indivíduos, a preservação moral 
e física do ser humano, mesmo quando este vai de 
encontro a todas as regras do Estado. 3 

 “Nesse sentido pode-se afirmar que a 
dignidade da pessoa humana também garante o 
direito à vida, mesmo quando os infratores praticam 
crimes, e encontram-se aprisionados nos cárceres 
para reparar sua dívida com a sociedade”. 
(FOUCAULT, 1987, p. 196).  

 Bem como em seu artigo I, que objetiva 
efetivar as disposições das sentenças ou decisões 
proporcionar condições para harmônica integração 
social do condenado. Significa dizer que, o 
princ ípio acima mencionado está assegurado na lei 
nº 7210/84, um dos mais importantes incisos dessa 
legislação encontra-se no artigo 10. Este assegura 
que: “a assistência educacional deve ser prestada 
ao preso condenado ou internado como sendo uma 
das medidas básicas que o Estado deve priorizar 
dentro do sistema prisional brasileiro”. (LEP, 84). 

2 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais, 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo, 2016. 
3 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais, 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo, 2016 
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De acordo com a pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado – (IPEA), 
foram feitas em agosto de 2011 reuniões para 
discutir as formas de amostragem sobre a seleção 
de pesquisadores nas regiões brasileiras. 
Preliminarmente, a justiça de primeiro grau do 
Distrito Federal verificou a disponibilidade de 
informações para compreender melhor os 
funcionamentos dos juizados especiais, da vara de 
execuções penal, (VEP) e da Vara de Execuções 
de Penas de Medidas Alternativas.  

No ano seguinte, realizou-se a pesquisa 
exploratória nos Estados, em seguida, foi 
elaborado o instrumento de coleta de dados entre 
os meses de julho a agosto. Os dados obtidos pelo 
instituto afirmam que, nos últimos anos, tem 
aumentado significativamente a população 
carcerária no Sistema Prisional Brasileiro. Isso 
significa que o Brasil se destaca ocupando o quarto 
lugar que mais detém criminosos encarcerados.  

Estima-se que seja mais de 2012.515.482 
ocupando um lugar nos presídios brasileiros. Esse 
dado nos alerta para necessidade de se repensar 
as políticas públicas voltadas para ação 
ressocializadoras, pois a reincidência criminal tem 
se tornado um dos graves problemas sociais na 
contemporaneidade. Nesse sentido, torna-se 
necessário a utilização de dispositivos eficazes 
alternativos que possam minimizar a crise nas 
penitenciárias brasileiras.   

 
A Educação no Sistema Prisional 
 

 Segundo Paulo Freire o mais célebre educador 
brasileiro, autor da obra “pedagogia do oprimido”, o 
objetivo da escola é ensinar o aluno “a ler o mundo 
para poder transformá-lo”. Essa definição cominada 
com os artigos, 10 e 11 da Lei de Execuções 
penais, assegura a assistência educacional que 
deve ser garantida aos indivíduos que se 
encontram privados de liberdade por terem 
cometido algum tipo de delito. 4 

A assistência educacional nos pres ídios é um 
dever do Estado. Encontra-se elencada nos artigos 
10 e 11 da Lei de Execuções Penais – LEP, nele 
estão às formas pelas quais o prisioneiro deverá 
ser assistido, vejamos: 5 
Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é 
dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 
orientar o retorno à convivência em sociedade.  
Parágrafo Único – A assistência estende-se ao 
egresso. 
Art. 11. A assistência será:  
I – Material;  
II – A saúde; 
III – Jurídica; 
IV – Educacional;  
V – Social; 

4 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais. 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo. 2016. 
5 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais. 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo. 2016. 

VI – Religiosa;  
 Sobre a Assistência Educacional. 

SEÇÃO V 
Da Assistência Educacional 
Art. 17. A assistência educacional compreenderá a 
instrução escolar e a formação profissional do 
preso e do internado.  
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, 
integrando-se no sistema escolar da Unidade 
Federativa.  
Art. 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.  

 
Há além da legislação, o plano que trata da 

educação no sistema prisional que objetiva ampliar 
e qualificar o ensino nas penitenciárias brasileiras. 
Nessa modalidade de ensino, o PEESP contempla 
em seu Art. 2.º, a educação básica direcionada aos 
jovens e aos adultos, bem como, a educação 
profissional, tecnológica e superior, porém de forma 
efetiva não funciona porque as condições ofertadas 
pelo Estado não são suficientes. (FOUCAULT, 
1987).  
Art. 9o  O plano de ação a que se refere o § 2o do 
art. 8o deverá conter:  
I - diagnóstico das demandas de educação no 
âmbito dos estabelecimentos penais; 
II - estratégias e metas para sua implementação; e 
III - atribuições e responsabilidades de cada órgão do 
ente federativo que o integrar, especialmente quanto 
à adequação dos espaços destinados às atividades 
educacionais nos estabelecimentos penais, à 
formação e à contratação de professores e de outros 
profissionais da educação, à produção de material 
didático e à integração da educação de jovens e 
adultos à educação profissional e tecnológica.  
Art. 10.  Para a execução do PEESP poderão ser 
firmados convênios, acordos de cooperação, ajustes 
ou instrumentos congêneres, com órgãos e entidades 
da administração pública federal, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios 
públicos ou com entidades privadas.   
Art. 11.  As despesas do PEESP correrão à conta 
das dotações orçamentárias anualmente 
consignadas aos Ministérios da Educação e da 
Justiça, de acordo com suas respectivas áreas de 
atuação, observados os limites estipulados pelo 
Poder Executivo, na forma da legislação 
orçamentária e financeira, além de fontes de 
recursos advindas dos Estados e do Distrito 
Federal.   
Art. 2o São diretrizes do PNE: 
I - erradicação do analfabetismo; 

Simpósio de TCC e Seminário de IC , 2016 / 2º                                                                                       1198 

                                                 



II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, 
com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação;  
[...]  
X - promoção dos princípios do respeito aos 
direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. 
Art. 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios atuarão em regime de colaboração, 
visando ao alcance das metas e à implementação 
das estratégias objeto deste Plano. 
Dentre as metas e estratégias propostas pelo PNE, 
pode-se ressaltar duas que tratam 
especificadamente a respeito da população que 
estão com privação de liberdade, sendo elas as 
metas: 
[...] 
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da 
população com 15 (quinze) anos ou mais para 
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 
cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 
PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir 
em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 
analfabetismo funcional.  
[...] 
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e 
adultos, nas etapas de ensino fundamental e 
médio, às pessoas privadas de liberdade em todos 
os estabelecimentos penais, assegurando-se 
formação específica dos professores e das 
professoras e implementação de diretrizes 
nacionais em regime de colaboração;  
[...]  
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco 
por cento) das matrículas de educação de jovens e 
adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 
forma integrada à educação profissional.  
[...] 
(10.10) orientar a expansão da oferta de educação 
de jovens e adultos articulada à educação 
profissional, de modo a atender às pessoas 
privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 
assegurando-se formação específica dos 
professores e das professoras e implementação de 
diretrizes nacionais em regime de colaboração.6 
 

 Além de todas estas legislações que 
fomentam as políticas públicas de educação no 
cenário carcerário, podemos mencionar outras 
legislações, dentre elas:7 
• A Lei n° 9.394/1996 - Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – LBD; que aborda sobre, os princ í-
pios da educação e os deveres do estado. 
• As diretrizes contidas nas Resoluções n. 
03/2009 do Conselho Nacional de Política Criminal 

6 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais. 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo. 2016. 
7 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais, 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo, 2016 

e Penitenciária n. 02/2010 do Conselho Nacional 
de Educação - dispõe sobre as Diretrizes Nacionais 
para a Oferta de Educação nos estabelecimentos 
penais; que trata da educação de jovens e adultos.  

Entre os incisos, acima mencionados, será 
destacado o IV, a educação dentro dos cárceres 
brasileiros. Entretanto, vale ressaltar que as 
modalidades assistenciais oriundas do Estado, 
devem ter como base constitucional princ ípios e 
regras internacionais no sentido de estabelecer os 
direitos daqueles que por motivos diversos, 
encontram-se privados de sua “liberdade”. 8. 

Sendo assim, a educação básica oferecida aos 
detentos e prisioneiros dentro dos sistemas 
penitenciários, os capacite a tornarem-se pessoas 
dignas do convívio social quando a ela retornarem, 
aptos a ler, escrever e contar, além de algum tipo 
de habilidade que os ajudem a ingressar no 
mercado de trabalho. 9 

Mirabete (2007), afirma que todos têm direito à 
assistência educacional. Essa deve ser oferecida 
em todas as faixas etárias do cidadão. Entretanto, 
quando, em tempo hábil, não lhe é ofertada, deve 
ser assegurada nas diversas modalidades 
existentes como, por exemplo: educação de jovens 
e adultos – EJA. 

É nesse sentido que a educação desenvolvida 
de forma plena, objetiva a capacitação integral do 
ser humano, considerando todos os aspectos, 
econômicos, culturais e sociais. Ou seja, todos, 
independentes de sua condição jurídica, em 
liberdade ou aprisionada, devem ser estimulados 
na busca do conhecimento, por que é um fator 
relevante na ressocialização do apenado enquanto 
facilitador no seu retorno ao contexto social e de 
trabalho, mediante o aprisionamento do indivíduo 
preso ou não se pode prevenir a reincidência de 
novos delitos prejudiciais ao corpo social. 
(MIRABETE, 2007, p 66). 

Os benefícios relacionados à ressocialização 
são muitos e percept íveis, uma vez que os presos 
submetidos ao regime de reintegração social  
através do estudo no sistema prisional, tornam-se 
mais esclarecidos e evita o cometimento de novos 
crimes, quando o preso sai do sistema, a maioria 
deles consegue se inserir no mercado de trabalho e 
não mais delinquir.  

 
Educação não Formal e a Pedagogia Social 
 

A educação que se processa fora do ambiente 
escolar é chamada de “educação não formal” É 
uma modalidade de ensino destinada aos 
presidiários com o objetivo de reconstruir ou 

8 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais. 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo. 2016. 
9 Vade Mecum. Saraiva. Lei de Execuções Penais. 21ª ed. 
Atual e ampliada. São Paulo. 2016. 
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ressocializar o Indivíduo.  
Essa forma de pedagogia tem como finalidade 

principal ressocializar os apenados que se encontra 
no cárcere, uma população excluída que necessita 
ter acesso à educação prisional para ser reinserida 
no contexto social. 
“A cultura carcerária é cheia de normas e visões do 
mundo, muitas vezes distorcidas, perversas, que 
marcam os indivíduos por toda a vida. A prisão 
pode ser entendida como sendo uma fábrica 
consentida pela sociedade para desumanizar. 
Quanto à ética carcerária também não é das 
melhores e, embora esteja posta em documentos 
oficiais, a ideologia real, é aquela dos favores, da 
submissão, da cultura patriarcal, a da pena de 
morte do ser social e muitas vezes da morte física 
do homem e da mulher aprisionados”. (VASQUEZ, 
2003, p.6).  
 

Entretanto, o sistema penal vigente precisa ser 
reformulado desde suas bases para que de forma 
efetiva possa vir a reeducar seus internos, e 
assegurar-lhes a sua integridade física, moral e 
intelectual como manda a nossa Constituição 
(BRASIL, Constituição Federal de 1988, 2016).  

Isso significa que o Estado deve agir de acordo 
com os princípios constitucionais que permeiam 
nossa lei de execução penal, em seu artigo 17, que 
estabelece: “A assistência educacional 
compreenderá a instituição escolar e a formação 
profissional do preso e do internado” (PEREIRA, 
2010, p. 5). 

Historicamente, a educação nos cárceres 
surgiu entre os séculos XVIII e XIX, com objetivo de 
punir as pessoas delituosas, conforme afirma o 
pensador Foucault. O sistema prisional buscou 
encontrar novos caminhos, para mudar a realidade 
carcerária e, foram com Educação presidiária que 
se formularam novas ideias. Conforme o conceito 
do autor acima citado. “A educação do detento é, 
por parte do poder público, ao mesmo tempo uma 
precaução indispensável no interesse da sociedade 
e de uma obrigação para o detento”. (FOUCAULT, 
1987, p 224).  

Nesse período da história dos pres ídios, o 
ensino básico passou a ser ministrado por 
professores, segundo os parâmetros curriculares 
nacionais. No primeiro momento, temos como 
gestora, a Secretaria de Educação e, em seguida 
passou a ser denominada como: Fundação 
Estadual de Amparo ao Trabalhador Preso, 
(FUNAP), que começou a gerir o funcionamento, a 
metodologia a ser ensinada e o corpo docente, os 
quais iriam, a partir de então, prosseguir na 
continuidade do ensino. Mas, embora tenha se 
iniciado a partir de 1988, os problemas continuaram 
e permanecem até ao atual momento, entre eles 
destacam-se: a qualificação profissional, os locais 
destinados a aplicação das aulas nos cárceres. 
Diante desta realidade, tornou-se impossível falar 
de educação carcerária na sua integralidade. 
(TEIXEIRA, 2007, p. 2).  

Ressalta-se também, que no sistema prisional, 

é percept ível a falta motivacional dos presos, uma 
vez que eles, pelo próprio modelo ressocializador 
são submetidos. A sociedade atual não vê o preso 
como ser humano, mas, como alguém violador e 
nocivo ao convívio social. 

Porém, é importante mencionar que esses 
indivíduos hora aprisionados, são seres humanos, 
passíveis de erros e acertos e devem ter sua 
integridade física, moral e intelectual preservada 
pelo Estado, mesmo que isso implique numa maior 
segurança carcerária e investimentos do Estado 
para que se possa assegurar aos indivíduos 
presos, o direito a educação no contexto prisional, 
Isso  porque “A educação é vista pelos agentes de 
segurança como algo que fragiliza a segurança do 
pres ídio, e por outro lado, o professor diz que o 
agente tem má vontade e que desmerece os 
estudos do preso”. (TEIXEIRA, 2007, p. 2). 

Isso ocorre devido à fragilidade dos sistemas 
prisionais e a insegurança que os agentes 
enfrentam no seu dia a dia, ou seja, o indivíduo 
violador das regras sociais passa a ser visto como 
um “marginal”, cujos direitos devem ser os mínimos 
possíveis. 
A Educação Pedagógica No Cárcere 
 

Essa modalidade de ensino encontra-se 
inserida na “pedagogia social”, como sendo o 
ensino para jovens e adultos, desde a 
alfabetização, educação fundamental e ensino 
médio, além da educação profissionalizante, 
cominadas com as práticas sócias educativas. Ou 
seja, para os defensores dessa corrente, esse tipo 
de educação pode ser denominado de educação 
escolar e educação de pessoas prisioneiras, 
porque, segundo eles, essa modalidade de ensino 
busca a reconstrução de uma possível cidadania 
em relação ao indivíduo. Então:  
 Precisamos ter clareza de que qualquer forma de 
defesa de cidadania para grupos marginalizados 
será sempre nos limites desse sistema, o que não 
quer dizer que não possamos empreender forças 
contrárias à ele para, possibilitar outro projeto 
histórico de sociedade mais humana. (MARX, 
2008).  
 

Além disso, “que isso deve começar ainda no 
interior da sociedade atual tendo a educação 
dialógica como uma das pedras angulares de 
institucionalização desse projeto”. (FREIRE, 1997).  

O autor “Baltard”, ao se referir as prisões do 
século XIX, as trata como: 
“Instituições complexas e austeras”, ou seja, um 
aparelho disciplinador exaustivo, pois, segundo ele 
a finalidade prec ípua é, tomar para si todos os 
aspectos do indivíduo como treinamento físico, 
aptidão para o trabalho, comportamento diário, 
atitude moral, muito mais do que se veria numa 
escola comum, na oficina ou servindo ao exército, 
onde faz necessário algum tipo de especialização. 
Pode-se afirmar que é: “onidiciplinar”. (BAHARD, 
apud Michel Foucault, ). 
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Ressalta-se ainda que “a prisão“ não pode ser 
interrompida a menos que a pena estabelecida ao 
indivíduo tenha sido cumprida. Isto significa que 
dentro dela, há constante disciplina, e essa se 
torna efetiva mediante repressão e castigo.  
Na prisão o governo pode dispor da liberdade da 
pessoa e do tempo do detento; a partir daí, 
percebe-se a potência da educação, não em um só 
dia, mas, na sucessão dos dias e mesmo dos anos, 
pode regular para o homem o tempo da vigília e do 
sono, da atividade e do repouso, o número e a 
duração das refeições, a qualidade e a  ração dos 
alimentos, a natureza e o produto do trabalho, o 
tempo de oração, o uso da palavra e por assim 
dizer até o do pensamento, aquela educação que, 
nos simples e curtos trajetos do refeitório a oficina, 
da oficina a cela, regula os movimentos do corpo e 
até nos momentos de repouso determina o horário, 
aquela educação em uma palavra, que se apodera 
do homem inteiro, de todas as faculdades físicas e 
morais que estão nele e do tempo em que ele 
mesmo está. (FOUCAULT, apud Lilian Rodrigues, 
2014).  
 

Para o autor, o isolamento carcerário tem como 
pressuposto fazer o indivíduo delinquente expiar a 
sua culpa de forma isolada e individual. Isso quer 
dizer que, a prisão deve servir para aplacar 
situações que poderão surgir dentro do sistema 
prisional como, por exemplo: sufocar as rebeliões, 
impedir a formação de grupos criminosos dentro do 
próprio sistema penal, criar obstáculos para impedir 
as imoralidades das associações misteriosas, ou 
seja, que a prisão não seja formadora de uma 
população carcerária homogênea e solidária a 
partir do próprio sistema prisional.  
Existe entre nós neste momento uma sociedade 
organizada de criminosos [... ] formam uma 
pequena nação no seio da grande. Quase todos 
esses homens se conheceram nas prisões ou nelas 
se encontraram. “São os membros dessa 
sociedade que importa hoje dispensar”. 
(TOCQUEVILLE, 1845 p 392s.). 
 

É perceptível o entendimento de que, a solidão 
dentro dos cárceres deve ser um instrumento 
positivo de reforma, ou seja, o preso ali se 
encontrando solitário pode refletir sobre a prática 
do crime e através do remorso se redimir perante 
Deus e a sociedade.  

O criminoso ao ser isolado dentro da prisão, ele 
passa a repensar os erros e, nesse caso, o 
remorso se torna o companheiro de todas as horas, 
ou seja, através da expiação da culpa poderá se 
arrepender da prática delituosa.  

Ressalta-se que, o isolamento nos cárceres, 
garante ao apenado que o Estado exerça sobre ele 
com intensidade, um poder inabalável: esse poder 
é a “solidão”, condição primeira de submissão.  

É notório perceber que o isolamento assegura 
o encontro do detento a sós com o poder que se 
exerce sobre ele. 

 

Metodologia 
 

 O método utilizado dessa pesquisa foi o 
estudo de caso que tem o objetivo de identificar e 
analisar os problemas, suas evidencias e 
desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor  
soluções referentes a eficácia da ressocialização 
por  meio da educação no cárcere.  

“O estudo de caso é um método qualitativo que 
consiste, geralmente, em uma forma de aprofundar 
uma unidade individual.” Ele serve para responder 
questionamentos que o pesquisador não tem muito 
controle sobre o fenômeno estudado. (YIN, 2001) 

 
Discussão e Análise 
 
O Professores 

A equipe de professores é formada por um pe-
dagogo e dois educadores de ensino médio, que 
atuam dentro do sistema. Esses profissionais são 
cedidos pela secretaria do município. Porém, não 
recebem um treinamento adequado para exercer 
sua função em sala de aula, onde lecionam três 
dias na semana sendo escoltados pelos agentes 
penitenciários. 

Por causa do sistema do presidio, eles se sen-
tem coagidos, necessitando de um preparo psico-
lógico. Ao serem selecionados para trabalhar no 
presidio, eles passam apenas por palestras de 
orientação. Não há um preparo adequado. Verifica-
se que existe a necessidade de um treinamento 
especifico para que haja melhor cordialidade entre 
professor e alunos. 

 
As Salas de Aulas 
 

Na análise do presídio de Aguas Lindas, obser-
vou-se que há duas salas localizadas em um espa-
ço não adequado para que sejam ministradas aulas 
de boa qualidade, pois são centralizadas ao lado 
de alojamentos, os quais são tumultuados pela 
entrada e saída de pessoas, o que afeta a atenção 
do aluno.  

         Nas salas de aula há pouca ventilação, e 
baixa iluminação, ficando comprometido o rendi-
mento escolar do apenado. Os materiais  didáticos 
como (cadernos, lápis caneta livros e etc.) são in-
suficientes para atender as necessidades pedagó-
gicas. As dúvidas adquiridas pelos alunos são es-
clarecidas pelo professor somente no decorrer das 
aulas. Não há momento para reforço das matérias, 
dificultando o aprendizado do apenado.  

          Ao término de cada aula, são devolvidos 
todos os  materiais utilizados, ficando o aluno des-
guarnecido de dar continuidade ao aprendizado 
nas horas oportunas. As matérias ministradas na 
sala de aula são as mesmas de uma escola con-
vencional com alfabetização pedagógica para os 
presos analfabetos na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos- EJA.  

 
A Biblioteca 
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A uma biblioteca para apoio dos estudantes a 
qual foram doados através de campanha em media 
2000(Dois mil) livros para pesquisas das matérias 
aplicadas.  

Em sua maioria, são livros desatualizados que 
não atende as precisões atuais tendo a 
necessidade de ser renovada com livros científicos 
e educativos atualizados, levando maior 
conhecimento ao apenado. Esse ambiente deveria 
ser mais amplo com uma boa ventilação e 
iluminação, com mesas, cadeiras e livre acesso a 
todos os encarcerados para a prática de leituras e 
estudos. Atualmente, seu acesso limitado, podendo 
ser utilizada somente em dias de aulas, por alguns 
alunos, quando solicitado pelo professor.  

 
Os alunos 
 

Os alunos que podem estudar são aqueles que 
já se encontram inscritos no projeto “Resgate pela 
Educação”, que abrange somente a uma minoria: 
os sentenciados com bom comportamento, ou seja, 
dos mais de 300 prisioneiros da unidade. Somente 
os condenados tem acesso há assistência 
educacional sendo em media 20% dos 
encarcerados colocados no plano de educação. O 
ingresso à sala de aula é de três vezes na semana, 
com duração de duas horas, onde são 
encaminhados em fila indiana, e acompanhados 
por agentes e conduzidos ao ambiente de ensino.  

É proibido qualquer contato com terceiros, 
podendo se comunicar somente com o professor 
assuntos que sejam relacionados às aulas. 

 
 Os Problemas 
 

        Foram identificados, no curso da 
pesquisa, problemas como salas de aula com baixa 
iluminação, sem ventilação, sendo que esse 
espaço não é o suficiente para receber na faixa de 
20 alunos por turma; falta de materiais didáticos 
para um bom desempenho educacional, e de 
acesso há biblioteca, que hoje é composta de 
literaturas clássicas, jurídicas, e científicas, em sua 
maioria desatualizadas,  não correspondendo as 
necessidades para pesquisas, e ficando seu 
acesso somente para os sentenciados nos dias de 
aula. Professores que atuam sem o devido 
treinamento  para  exercerem sua profissão em tal 
ambiente.  

            Compreende a Necessidade de 
profissionais treinados para dar assistência aos 
alunos de maneira mais humana também como 
assistência psicológica direcionada ao trabalho 
educacional.  
 
Do Projeto 
 

O projeto resgate pela educação criado com o 
apoio da administração publica, e organizado pelas 
diretrizes prisionais, tem o objetivo principal de 
qualificar o individuo, para que através da 
educação possa restabelecer a sua dignidade. 

Para ter um futuro melhor ao sair da prisão, não 
reincidindo no mundo do crime.  

Em 2013, deu-se inicio a esse projeto, trazendo 
a oportunidade da ressocialização através da 
educação abrangendo somente a uma minoria dos 
encarcerados, sendo esses os sentenciados de 
bom comportamento. Segundo J.P.S. detento, em 
entrevista informal, que participou do projeto, às 
aulas foram à base de tudo, e que se tivesse tido 
essa oportunidade há onze anos que ficou sob a 
custódia do estado, hoje estaria formado em uma 
faculdade com expectativa de um futuro melhor. 
Essa iniciativa de resgatar os presos através da 
educação teve o apoio da juíza C.S.A.F. da 1ª vara 
criminal de Águas Lindas de Goiás. Porém, vale 
destacar uma observação relevante, que só 
participam do projeto os presos sentenciados.  

 Sendo o estudo de extrema importância na 
vida do preso, pois, muitos não conseguiram ter 
acesso às primeiras séries, criados em periferias, 
ficando a margem da sociedade e nunca vistos 
como indivíduos dotados de direitos e cidadania. 

Esse projeto tem o objetivo de instruir os 
presos e incentivá-los a buscar novos rumos. 
Também é uma forma de diminuir os dias que 
devem ser cumpridos atrás das grades. 

Segundo a gestora do projeto, em relação à 
reincidência é possível perceber que os presos 
submetidos à educação carcerária, ao sair do 
sistema prisional, dificilmente voltam a delinquir.  
Conclusão 
 

Após análises feitas no sistema prisional, 
observou-se que é difícil o processo de 
ressocialização através da educação, pois, não 
atende todos os encarcerados, incluindo somente 
uma minoria, sendo insuficiente para que haja uma 
progressão satisfatória destes indivíduos ao seu 
retorno de forma readaptada em meio à sociedade.  

Diante de observações notou-se que o 
interesse maior desses apenados inseridos no 
projeto educacional, a princípio não era de 
ressocialização e sim de remição de pena, 
necessitando de potencializar o incentivo da 
ressocialização através dos estudos bem como 
melhores condições de aprendizado, diante da 
realidade do sistema prisional acredita-se que 
apesar de todos os problemas enfrentados, o 
estudo representa um novo caminho abrindo novos 
horizontes para muitos desses apenados.  
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