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RESUMO  

Esse trabalho tem como objetivo discutir sobre o direito dos presos à educação. O debate se 
sustenta em levantamento de dados realizado em 2009 durante pesquisa de campo conduzida 
pela Promotoria de Execução Criminal do Estado de Sergipe. Estes dados foram analisado à 
época de pesquisa de iniciação científica intitulada “O Perfil dos apenados sergipanos” 
realizada em 2010 com financiamento do PROBIC/UNIT. Para estudar de forma aprofundada 
e direcionada as temáticas do direito à educação foi realizada pesquisa bibliográfica acerca do 
assunto, bem como pesquisa documental com ênfase nas legislações específicas. Para isso são 
apontados dados sobre os programas educacionais desenvolvidos nas penitenciárias, bem 
como é discutida a importância da sociedade civil no processo de reinserção dos presos, 
oportunizando empregos e por conseguinte, evitando a possível reincidência dos egressos. 
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ABSTRACT 

This paper aims to discuss the right of prisoners to education. The debate is sustained by data 
collection conducted in 2009 during field research conducted by the Prosecutor's Office for 
Criminal Enforcement of the State of Sergipe. These data were analyzed in the era of 
scientific initiation research entitled "Profile of convicts Sergipe" held in 2010 with funding 
from PROBIC / UNIT. To study in depth the issues and targeted the right to education 
literature search was conducted on the subject, as well as documentary research with 
emphasis on specific legislation. For this data are noted on the educational programs 
developed in prisons, as well as discussing the importance of civil society in the process of 
rehabilitation of prisoners, providing opportunities for jobs and therefore avoiding the 
possible recurrence of graduates. Keywords: Education, Law, Prisoners. 
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A constatação do desrespeito à cidadania, bem como do ferimento ao direto à educação 

nos sistemas penitenciários é perceptível nos noticiários e em pesquisas sobre a temática. Os 

dados das realidades nacional e sergipana acerca do nível de escolaridade e dos programas 
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educacionais desenvolvidos nas prisões, coletados por meio de pesquisa bibliográfica e da 

análise de pesquisa de campo, demonstram como educação e cidadania são direitos aos quais 

os presos não têm acesso4. 

Apesar dessa realidade o artigo 38 do Código Penal, prevê que o preso conserve todos 

aqueles direitos não atingidos pela perda da liberdade, como, por exemplo, alimentação 

suficiente e vestuário, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e 

recreação, assistência à saúde, jurídica e à educação. Além disso, a Constituição Federal de 

1988 trata explicitamente do direito à educação. Destaca-se aqui o caput do art 205 (CF, 

1988), onde se lê: 

 
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.   

 

O direito à educação, de acordo com Lopes (2009) está englobado dentre os direitos de 

sobrevivência, ainda que o arcabouço jurídico se mostre na maioria das vezes inadequado 

para garantir este direito a todos os grupos de pessoas. 

A fim de tentar resguardar o direito à educação, foi criado o projeto Educando para a 

Liberdade, o qual representa uma referência fundamental na construção de uma política 

pública integrada e cooperativa, capaz de atender o que apregoa a Lei de Execução Penal 

(LEP) no que diz respeito à assistência educacional. 

No entanto, é preciso salientar, a educação deve ser para o preso, mas também deve 

estender-se à sociedade civil no que tange ao preparo de gerar oportunidades de empregos 

para os egressos, evitando, por consequência, a possível reincidência dos mesmos, já que 

muitos são os estudos que indicam como um dos fatores do alto nível de criminalidade, o 

desemprego.  

As condições dos presídios brasileiros são consideradas inadequadas para suportar a 

população carcerária, o que inviabiliza a garantia de princípios constitucionais fundamentais e 

consequentemente o acesso à justiça no sistema penitenciário. É nessa seara que é 

vilipendiado o direito à educação. 

O sistema carcerário é entendido por Sá (1996) como um espaço de disciplinamento 

onde o condenado será submetido a técnicas de transformação que promovam a sua 

possibilidade de retorno ao meio social. 
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A prisão, inclusive a cadeia pública, está organizada para guardar e manter 
um segmento social 'submetido a um regime de controle total ou quase total'. 
O regime de controle total, ou quase total, do sistema prisional sobre sua 
clientela expressa-se, inclusive, pela arquitetura de suas construções, pelo 
isolamento de seus prédios e pela custódia armada, além de outros elementos 
simbólicos como censura de correspondência, controle do tempo e 
distribuição do espaço, desnudamento de visitas e de seus pertences. 
(...) 
Espera-se a punição e a reeducação do infrator com a simultânea proteção da 
sociedade, isto é, ações de natureza punitiva, pedagógica e protetora. (SÁ, 
1996, p. 40) 

 

A educação está presente no sistema prisional e é considerada uma atividade que 

possibilita a reabilitação dos indivíduos punidos. Porém os programas de operação 

penitenciária têm como principal finalidade a adaptação dos indivíduos às normas, 

procedimentos e valores do cárcere. Este fato contribui mais para a manutenção da ordem 

interna e controle dos presos que para uma educação realmente efetiva (PORTUGUES, 2001). 

Nos estabelecimentos penais, a educação compõe a área de reabilitação do preso. Em 

determinados estabelecimentos penais existe a obrigatoriedade da frequência à escola, porém 

essa imposição configura-se contrária à proposta de reabilitação penitenciária visto que o 

êxito dessa terapêutica penal funda-se na participação voluntária do apenado nos programas 

(RODRIGUES, 1999).  

Portugues (2001) aponta a extrema rotatividade da população carcerária entre as 

unidades do sistema penal como um grande problema para a não inserção dos encarcerados na 

educação destinada aos adultos, corporificada no cenário educacional brasileiro desde a 

década de 1930.  

Apesar dos inúmeros problemas enfrentados para o oferecimento da educação no 

sistema penitenciário, a Fundação Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel (Funap), com o 

propósito de manter a educação dos encarcerados inserida no cenário educacional brasileiro 

de jovens e adultos, desencadeou um processo envolvendo coordenação e educadores para a 

reorganização curricular destinada ao primeiro segmento do ensino fundamental. Tal projeto 

resultou na elaboração das bases para sua difusão nas demais unidades do sistema penal 

paulista (FUNAP, 1997 apud PORTUGUES, 2001).  

No que tange a formação intelectual/educacional dos presidiários pode-se dizer, 

conforme Leite (2004, p.60 apud NETO SILVA, 2010) que o acesso à informação é um 

direito fundamental, sendo condição para a própria sobrevivência humana e para o exercício 

da cidadania e, no rol da titularidade desse direito, faz-se necessário salientar no âmago destas 

considerações, que também “estão inclusos os detentos em estabelecimentos prisionais, de 
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acordo com a Lei de Execução Penal”. Dessa forma, a aplicação da pena privativa de 

liberdade, apesar de limitar a liberdade de locomoção, não restringe o direito de acesso à 

informação, por não ser este afetado pela imposição da sanção penal (LEITE, 2004, p. 60 

apud NETO SILVA, 2010). 

Em um documento5 elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e pela Organização dos Estados Ibero-americanos para 

Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério 

da Justiça reconhece a crise em que se encontra o sistema penitenciário e a urgência de sua 

reestruturação. Passados quase 24 anos da entrada em vigor da Lei de Execução Penal (LEP), 

as prisões brasileiras não conseguem oferecer todas as assistências previstas. E o termômetro 

para esse constatação é a oferta de educação. Nesse mesmo documento são apontados dados 

do Ministério da Justiça de dezembro de 2004, os quais demonstraram que apenas 18% da 

população penitenciária participavam de atividades educacionais, percentual baixo tendo em 

vista que quase 70% dessa população não possuem o ensino fundamental completo. 

A partir disso, visando à reestruturação do sistema penitenciário, os Ministérios da 

Justiça e da Educação firmaram um Protocolo de Intenções em 2005, objetivando conjugar 

esforços para a implementação da política nacional de educação de jovens e adultos no 

contexto da execução penal. Para viabilizar essa implementação foi criado o Projeto 

Educando para a Liberdade. 

O Educando para a Liberdade, conforme o que está descrito no documento, representa 

uma referência fundamental na construção de uma política pública integrada e cooperativa, 

capaz de atender o que apregoa a LEP no que diz respeito à assistência educacional. Para além 

da ampliação da oferta e do incremento nas matrículas, entende-se ser imprescindível que a 

educação a ser oferecida nas prisões seja de qualidade, que promova o desenvolvimento 

integral desses homens e mulheres, reduza suas vulnerabilidades e amplie as formas de 

participação na sociedade. No entanto, conforme versa o documento:  

 
(...) a definição desse novo paradigma veio ao encontro dos esforços do 
Departamento Penitenciário Nacional nos últimos anos, quais sejam, 
implementação de políticas públicas que permitam a reintegração social e 
que sejam capazes de definir novos padrões de gerenciamento dos 
estabelecimentos penais, por meio do fomento à criação de novas escolas de 
gestão penitenciárias e de novos modelos de formação dos profissionais que 
atuam na execução penal. Some-se a isso o pioneirismo na América Latina 
da definição de um Plano Nacional de Saúde para o sistema penitenciário, 
elaborado a partir de uma portaria Interministerial com o Ministério da 
Saúde e uma pactuação com as unidades federativas. 
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Hoje, pode-se dizer que os esforços se concentram no apoio aos estados para a 

formulação do Plano Nacional de Educação nas prisões, com a prioridade de contemplar o 

acesso, a permanência e continuidade dos estudos, a formação continuada dos professores, a 

ampliação dos espaços de sala de aula, o fomento à leitura e a ampliação do acervo das 

bibliotecas. E para tanto foi realizado o II Seminário Nacional, com a participação de 

representantes de todas as unidades da Federação, a fim de dar início ao planejamento e 

contemplar os procedimentos de monitoramento e avaliação das ações previstas. 

A realidade sergipana não é muito diferente da nacional. Estudos6 realizados nos 

presídios sergipanos indicaram que a escolaridade dos indivíduos pesquisados no Presídio 

Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (PREMABAS) era de nível bastante baixo, sendo 

que apenas 6% possuíam ensino médio completo e cerca de 26,28% só possuíam o ensino 

fundamental 1 incompleto. A faixa etária dos indivíduos que compuseram a última 

porcentagem era de 24 a 35 anos. Os crimes cometidos pelos detentos de baixa escolaridade 

estavam representados pelo furto, estupro, homicídio, enquanto os de escolaridade mais alta 

tinham como principal causa o envolvimento com drogas e formação de quadrilhas. Para 

Mendonça et al (2003), a probabilidade de um indivíduo incorrer num comportamento 

criminoso está associada às variáveis de interação social, o que pode ser relacionado a 

oportunidades vinculadas à classe social e modo de vida. 

A realidade do PREMABAS não se difere muito da encontrada no Presídio 

Regional Senador Leite Neto (PRESLEN), onde se observou que a maioria, 74,13%, tinha 

baixo nível de escolaridade (entre nenhuma escolaridade até o ensino fundamental 

incompleto) e 25,87% apresentaram o segundo grau completo ou incompleto. Não foi 

observada escolaridade do nível superior na amostra.   

E no Presídio Feminino (PREFEM), a maioria também apresentou baixo nível de 

escolaridade, 68% das apenadas da amostra cursaram no máximo o ensino fundamental 

incompleto, os 32% restantes dividiram-se entre ensino fundamental completo, médio 

completo e incompleto, além do nível superior incompleto (apenas 1%), o que permite 

suspeitar que há também um baixo nível econômico, conforme correlações feitas pelo IBGE7 

entre escolaridade e nível econômico (BEZERRA e MARQUES, 2010).  

No Peru há uma experiência interessante desenvolvida nas penitenciárias com relação 

ao trabalho e à educação. De acordo com Espinoza e Francia8, no Peru, a administração 

penitenciária 
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[...] desarrolla actividades educativas, entendiendo éstas como un elemento 
fundamental en el proceso de reintegración. Para ello mantiene convenios de 
cooperación con el Ministerio de Educación a fin de brindar servicios educativos 
escolarizados (alfabetización, educación primaria y secundaria) y ocupacionales 
(carpintería, zapatería, sastrería, electricidad, manualidades, artesanía, tejido, entre 
otros). Asimismo, se desarrollan actividades laborales en talleres o en otras áreas 
de los penales (...) La capacidad de estos servicios no alcanza a la totalidad de la 
población. Sólo 21,2% de la población accede a actividades educativas, en tanto 
que 39,4% a actividades laborales9, restando un 40% de la población sin desarrollar 
ninguna de estas actividades. Las limitaciones para ello provienen de la 
infraestructura10 y recursos humanos. Debe anotarse que, si bien el porcentaje de 
personas que trabajan es significativo, la mayoría de ellos no labora en los talleres 
sino en ambientes precarios (celdas, corredores, etc.)  (Espinoza e Francia, 2011, p. 
43 e 44). 

 
Toda essa realidade educacional do sistema penitenciário está intrinsecamente 

relacionada ao direito à cidadania, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. A 

cidadania implica que o Estado ofereça instituições substantivamente capazes de assegurar o 

provimento dos direitos dos cidadãos e também implica que os indivíduos sob seu governo 

sejam capazes de conhecer os seus direitos enquanto cidadãos, inclusive, no que diz respeito 

às responsabilidades que à eles são atinentes, bem como identificar no aparelho estatal quais 

são as instituições responsáveis pelo provimento de cada categoria de direitos, além de 

exercer os seus deveres e direitos de forma legítima, de acordo com as regras postuladas pela 

democracia. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 faz referências expressas à igualdade, à 

liberdade e aos direitos humanos como fundamentos do Estado Democrático de Direito. As 

premissas positivadas demonstram a obrigação do Estado em assegurar o exercício dos 

direitos civis, políticos e sociais. No entanto, embora exista a positivação de tais direitos, a 

sua eficácia e aplicação, notoriamente, não se faz presente no cenário atual. 

Neto Silva (2010), na sua pesquisa sobre o profissional bibliotecário como mediador 

do acesso à informação e cidadania em bibliotecas prisionais, narrou a dificuldade encontrada 

para trabalhar o tema e sinalizou para existência de poucas bibliotecas que ampararam as 

atividades educacionais, culturais e sociais dos presos. Segundo Carvalho (2009 apud Neto 

Silva, 2010) isso acontece porque o preso ficou estigmatizado aos olhos do Estado e da 

própria sociedade como um condenado sem alma, sem sentimentos, que não tem condições de 

ser regenerado e muito menos o direito de estudar, aprender e buscar conhecimentos.  

Assim, pode-se inferir a partir do que foi trabalhado que não há como educar o preso, 

sem também educar a sociedade. A sociedade para a qual o preso será, em tese, reeducado 

para voltar, deve estar preparada para oferecer oportunidades para o mesmo. Enxergar o preso 
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com humanidade, ainda que seja um difícil exercício, pode evitar a sua reincidência, pois um 

dos fatores do alto nível de criminalidade é o desemprego.  

A partir das discussões incitadas, pode-se inferir que o direito à educação, bem como à 

cidadania não é adequadamente vivenciado nas penitenciárias. Embora haja previsão legal e 

uma positivação de tais direitos, os mesmos têm dificuldade de efetividade. 

Deve-se levar em consideração que nos estabelecimentos penais, a educação compõe a 

área de reabilitação do preso. Em decorrência disso, é de suma importância que a sociedade 

civil participe das decisões relacionadas aos projetos educacionais dos presídios, para, 

inclusive, poder dar uma maior credibilidade à reabilitação e consequente retorno do egresso à 

vida social. Sem o apoio da sociedade, seja no acompanhamento da realidade nos presídios, 

assim como no processo de reintegração do egresso na sociedade, o caminho marginal torna-

se uma forma mais rápida, atrativa para que o egresso do sistema penitenciário volte à vida do 

crime e à prisão.  
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