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RESUMO 

 

O objeto de estudo refere-se à análise da educação escolar desenvolvida em ambientes tidos 
como não educacionais como hospitais, empresas, casas de acolhimento, clinicas, academias 
e neste caso em especial em presídios. Busca-se entender as concepções de educação 
desenvolvida no interior do ambiente onde os alunos estão detidos, cumprindo pena em 
regime fechado, para termos a idéia, a amplitude de como esta educação é chegada a eles e 
como ela é desenvolvida aplicada em um contexto totalmente diferente da escola que 
conhecemos e temos como ideal. Toda trajetória para ter o contato com alunos (detentos), 
professores, diretor do presídio, funcionários e carcereiros em se buscar informações sobre 
a educação ali desenvolvida é muito sigilosa eburocrática pela necessidade quehá de existir 
dentro de um presídio, ponto negativo da pesquisa. O Artigo 5º da Constituição Federal (CF) 
de 1988 resguardo este direito de educação a todos de forma igual e sem distinção.O método 
qualitativo de pesquisa utilizado constituiuna aplicação de questionários mistos e entrevistas 
semi-estruturadas com os sujeitos da pesquisa, bem como nas visitas agendadas e na 
observação in loco. Foi possível perceber que educação é primordial a estes alunos internos, 
pois, a educação é o que os mantém atentos e esperançosos por dias melhores fora daquele 
convívio inseguro e cruel enfrentado no regime fechado.Além do que a remição da pena é 
outra realidade que os animam em prosseguir com os estudos.Em certas entrevistas 
realizadas com alunos detentos, alguns deixaram transparecer o interesse na remição, mas 
em grande maioria o interesse em aprender predominava, já que a grande maioria não está 
alfabetizada ainda. Diretores e funcionários públicos (agentes e professores) vêema 
educação como possibilidade de humanização do espaço carcerário e como instrumento de 
socialização dos detentos. Porém, as políticas sociais para a concretização de melhorias no 
sistema penitenciário não se configuram de forma clara e concisa. Esta contradição ocorre 
porque o sistema penitenciário é parte da lógica do Estado neoliberal cuja prioridade são as 
relações de mercado e não as relações humanas. A partir das referências bibliográficas, dos 
depoimentos dos professores e dos seus alunos em situação de privação de liberdade, 
observou-se que as perspectivas futuras relacionadas ao ensino nestas unidades tendem a 
trazer mudanças significativas para a população carcerária e para a sociedade em geral, desde 
que haja empenho por parte dos múltiplos agentes envolvidos no processo educativo voltado 
aos detentos. 
 

Palavras – chave: Educação; Direito Social; Prisão; Educação não formal; Educação de 
Jovens e Adultos.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 The object of study refers to the analysis of school education developed in environments 
considered as non-educational, such as hospitals, companies, shelters, clinics, gyms and in 
this case, especially in prisons. It seeks to understand the conceptions of education developed 
within the environment where students are detained, serving time in a closed regime, to have 
the idea, the breadth of how this education comes to them and how it is developed applied 
in a totally context different from the school we know and have as an ideal. The entire 
trajectory to have contact with students (prisoners), teachers, prison director, employees and 
jailers in seeking information about the education developed there is very bureaucratic 
because of the need to exist inside a prison, a negative point of the research. Article 5 of the 
Federal Constitution (CF) of 1988 safeguards this right to education for all equally and 
without distinction. The qualitative research method used consisted of applying mixed 
questionnaires and semi-structured interviews with the research subjects, as well as 
scheduled visits and on-site observation. It was possible to realize that education is 
paramount to these boarding students, because education is what keeps them attentive and 
hopeful for better days outside that insecure and cruel relationship faced in the closed regime. 
In addition to the remission of the sentence, it is another reality that encourages them to 
continue their studies. In certain interviews with detained students, some showed interest in 
remission, but the vast majority of interest in learning predominated, since the vast majority 
are not yet literate. Directors and public officials (agents and teachers) see education as a 
possibility for humanizing the prison space and as instruments in the socialization of 
detainees. However, social policies for achieving improvements in the prison system are not 
configured in a clear and concise manner. This contradiction occurs because the penitentiary 
system is part of the logic of the neoliberal state whose priority is market relations, not 
human relations.From the bibliographic references, the testimonies of teachers and their 
students in situations of deprivation of liberty, it was observed that the future perspectives 
related to teaching in these units tend to bring significant changes for the prison population 
and for society in general, since that there is a commitment on the part of the multiple agents 
involved in the educational process aimed at detainees. 

Key - words: Education; Social Law; Prison; Non Formal Education; Youth and Adult 
Education. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

O ponto de partida deste estudo é o direito à educação básica de todo cidadão 

brasileiro, estabelecido na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e ratificado na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n° 9.394/96 (BRASIL, 1996). O objeto de 

estudos são as práticas de ensino (educativas) desenvolvidas no presídio na cidade de Rio 

Verde, Goiás. 

No ambiente prisional, a Lei de Execuções Penais (LEP), em seu artigo 10º, 

determina que o preso, como qualquer cidadão brasileiro, tem direito à assistência jurídica, 

médica e educacional (BRASIL, 2000). Segundo Sarlet (2003), o preso apresenta privação 

ou restrição em relação à sua liberdade, decorrente de sentença condenatória pela prática de 

um crime cometido, mas não perde a condição de cidadão civil, que possui as prerrogativas 

inerentes à dignidade da pessoa humana, que é um bem jurídico tutelado, inalienável, 

irrenunciável e intangível. 

Mediante ao aparato legal pode-se avaliar que o direito do encarcerado à educação 

vem sendo reconhecido no Brasil (Lei de Execuções Penais, Lei n° 7.210/84) (BRASIL, 

1984). Porém, o reconhecimento legal não tem sido acompanhado de medidas efetivas para 

garantir a oferta sistemática de oportunidades educacionais nesses estabelecimentos.  

Segundo afirmação do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 

INFOPEN (BRASIL, 2017), no ano de 2016 havia no Brasil 726.712 pessoas privadas de 

liberdade, sem contabilizar as pessoas que se encontram em prisão domiciliar e as 

monitoradas eletronicamente. De acordo com esse órgão, o nível de escolaridade da maioria 

dos encarcerados em penitenciárias federais e estaduais é de ensino fundamental incompleto. 

Do total de presos, 80%não concluiu o Ensino Médio. Em contrapartida, 0,5% possui Ensino 

Superior Completo. 

Conforme estabelece a Lei de Execução Penal (BRASIL, 2000), o acesso à 

assistência educacional é um direito garantido à pessoa privada de liberdade e deve ser 

oferecido pelo Estado na forma de instrução escolar e formação profissional, visando a 

reintegração da população prisional à sociedade. No entanto, no relatório da INFOPEN 

(BRASIL, 2017, p. 34), foi constatado que apenas “12% da população prisional no Brasil 

está envolvida em algum tipo de atividade educacional, entre aquelas de ensino escolar e 

atividades complementares”. Assim, a política de educação prisional não está sendo 
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suficiente para que se construam possibilidades efetivas de prestação educacional no 

contexto prisional brasileiro. 

Nessa perspectiva, Ramos (2013) afirma que a forma como está organizada a 

instituição escolar na prisão ocorre de forma precária e marginalizada e ocupa um lugar 

quase imperceptível dentro da organização prisional. Soma-se a isso, dificuldades de 

implementação das diretrizes nacionais para orientar as ações educativas prisionais na 

federação. E mais dificuldades quando a sua implementação depende da vontade política dos 

governos estaduais. Esta condição torna os apenados, pessoas sem direito, excluídos, 

angustiados, seja pela busca de um emprego ou pela manutenção social após sua árdua 

estadia quando da reclusão. 

De fato, espera-se que estes ex-presidiários e ex-presidiárias enfrentem dificuldades 

ao serem reintegrados ao mercado de trabalho, pela discriminação social e outros fatores 

existentes, (em meio) sendo a atual situação carcerária uma das questões mais complexas da 

realidade brasileira e deve nos provocar reflexões no sentido de compreender melhor essa 

realidade, sobretudo no que se refere ao direito à educação. 

As questões que nortearam essa pesquisa são: como se configuraram as 

experiências de educação em um presídio da cidade de Rio Verde, Goiás? Quais são as 

práticas educativas mais recorrentes no interior do sistema prisional de Rio Verde, Goiás? 

Quais significados os gestores, agentes penitenciários, professores e detentos, de ambos os 

sexos, atribuem às práticas educativas desenvolvidas no interior do presídio? 

Tais questões demonstram o interesse nos estudos sobre esta educação ministrada 

dentro do presídio, como também, relacionado aos direitos fundamentais atribuídos a cada 

brasileiro recluso que não podem ser diferentes do direito exercido fora do presídio. Além 

do que, a educação desenvolvida em um ambiente não escolar, ativa nossa curiosidade e 

interesse em saber se tem ou não condições de serem desenvolvidas por profissionais até 

então despreparados para exercer tal atribuição, já que são, em geral, preparados para 

trabalhar em uma escola tida como normal e não em hospitais, empresas, presídios e em 

qualquer outro ambiente desprovido de toda estrutura que uma unidade escolar possui.    

Não podemos negar que este tema também traz certa curiosidade a outras pessoas, 

já que, somos fadados a aprender somente o que nos é colocado e não a buscar novos 

conhecimentos sem ter interesse ou mesmo a necessidade do aprendizado. Vale ressaltar que 

estes estudos também vêm de encontro com outra formação do pesquisador, que é a área de 

Direito, possibilitando assim um complemento de informações acerca do tema escolhido, 
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como também analisar se existe ou não respeito ao cumprimento dos direitos sociais do 

cidadão, seja onde o mesmo estiver. 

Apesar de ser um direito expresso em leis, o direito à educação não vem sendo 

garantido em nosso país. No entanto, depois de quase três décadas da promulgação da 

Constituição Federal de 1988, testemunhamos o vagaroso processo de consolidação dos 

direitos sociais no Brasil, ao mesmo tempo em que constatamos o longo caminho que ainda 

precisamos percorrer até que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso a uma educação 

pública e de qualidade. 

Temas relacionados ao sistema prisional, nos últimos anos, têm sido objetos de 

distintas pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. No entanto, ainda são escassas as 

informações que tratam do sistema carcerário em algumas regiões, como o caso da região 

Centro Oeste, principalmente na região Sudoeste do Estado de Goiás; tanto com relação a 

sua trajetória histórica quanto no que diz respeito aos problemas que afetam as unidades 

prisionais. 

Por acreditar nas políticas públicas de universalização da educação básica, 

principalmente em espaços tidos anteriormente como invisíveis frente às políticas públicas, 

tais como os espaços de privação de liberdade, é que se considera pertinente a realização 

desta pesquisa, assim como o consequente aprofundamento nas concepções pedagógicas da 

educação prisional, com vistas ao processo de humanização e emancipação do apenado e a 

importância da educação nesse processo de emancipação. 

O objetivo geral do estudo é analisar as práticas de ensino (educativas) de adultos, 

de ambos os sexos, em um presídio da cidade de Rio Verde – GO. Os objetivos específicos 

são: compreender o processo de implantação e de execução da educação prisional em uma 

unidade da cidade de Rio Verde – GO; analisar como os funcionários do Estado (Gestores, 

agentes penitenciários e professores) percebem a execução das atividades desenvolvidas no 

ambiente prisional; entender como os detentos, de ambos os sexos, avaliam a existência de 

atividades educacionais no ambiente prisional. 

Através dos objetivos traçados, pautamos em falar no primeiro capítulo sobre a 

história da educação exercida nos presídios em todo Brasil, analisando desde quando iniciou 

esta oferta da educação às pessoas encarceradas, como também quem recebe esta educação 

e de que forma. Ainda neste capitulo, percebemos que este direito à educação em ambientes 

não escolares não vem sendo cumprida em sua totalidade por muitas décadas passadas, até 

que com a criação da Lei de Execução Penal em 1984, este direito teve mais eficácia e foi 
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cumprido, não em sua totalidade a todas penitenciárias do nosso pais, mas sim na grande 

maioria. Em detrimento à Lei de Execução Penal (LEP) (Lei nº 7.210/84), o acesso à 

assistência educacional é um direito garantido à pessoa privada de liberdade e deve ser 

oferecido pelo Estado na forma de instrução escolar e formação profissional, visando à 

reintegração da população prisional à sociedade (BRASIL, 1984). 

No segundo capítulo pesquisamos sobre a implantação desta educação nos presídios 

que, como alertado anteriormente no primeiro capítulo, não foram todos os Estados de 

imediato que começaram a cumprir com o que diz a Lei 7.210/84. Esta Lei determinava em 

seus artigos que existe um tempo para adaptação e aquisição de estrutura, para então colocar 

em prática. Com esta brecha na lei, as primeiras ações com o objetivo de ofertar educação 

no sistema prisional no Estado de Goiás decorreram de um protocolo de intenção que foi 

assinado somente em 2005 entre o Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário 

Nacional, o MEC, a Secretaria do Estado da Educação (SEDUCE) e a Agência Goiana do 

Sistema de Execução Penal (AGSEP). Nesse ano, elaborou-se o “Projeto Educando para a 

Liberdade”, por meio do convênio n° 073/2005 (MEC/MJ/UNESCO), que possibilitou o 

desenvolvimento de atividades com vistas a ofertar educação nas unidades prisionais do 

estado de Goiás. 

 Em seguida encaramos a realidade do município de Rio Verde Goiás (campo de 

pesquisa) com estudos e pesquisas direcionados em descobrir sobre o marco inicial da 

educação ofertada atrás das grades no presídio de segurança máxima e que é chamado de 

CIS (Centro de Inserção Social). Esse centro tem capacidade para 380 detentos mas na 

realidade está com 468 pessoas em regime fechado, superlotação, e que nem 10% desta 

população encarcerada têm acesso à educação fora ou dentro do presídio. 

Realidade esta que nos fez aprofundar o interesse na pesquisa e no levantamento de 

dados para entendermos o porquê de tal realidade, o porquê da falta do braço da Lei para 

garantir os direitos sociais àquelas pessoas restritas do direito de liberdade, sim por algum 

erro que cometeram, mas que não devem perder seus direitos por estarem em um lugar com 

acesso restrito, como também as garantias sociais de cada indivíduo.  

No capítulo terceiro, passamos a tratar de qual forma poderíamos trabalhar com os 

dados da pesquisa, o que nos encaminhou a um trabalho voltado à pesquisa qualitativa, na 

qual as respostas são subjetivas e a intenção não é a mensuração ou contabilização de 

quantidades como resultados, mas sim conseguir compreender o comportamento de 

determinado grupo-alvo. A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da 
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realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais que ocorre no ambiente prisional, bem como deste com as 

instâncias decisórias externas. 

 Todo trabalho fora feito em duas etapas principais, quais sejam: uma pesquisa 

bibliográfica com o objetivo de promover aprofundamento conceitual e teórico; e a pesquisa 

de campo e documental com a intenção de verificar na prática como ocorrem as práticas de 

educação dentro de um presídio do município de Rio Verde - Goiás. Em seguida, ao 

recolhermos os dados de 18 detentos entre homens e mulheres, 3 professores, 3 agentes 

penitenciais, 1 assistente social e o diretor do presídio, usamos um programa específico 

denominado Atlas.ti para tratamento dos dados ali coletados, assim como armazenamento e 

análise, afim de obter resultados e respostas a serem publicados e divulgados a toda 

sociedade.  

 No capítulo quarto, apresentamos os resultados da pesquisa, apresentamos os 

dados de acordo com as categorias de análise e optamos por apresentar essas categorias de 

acordo com o perfil do diretor, da assistente social, das professoras participantes que atuam 

na unidade prisional e, da mesma forma, dos detentos e detentas, buscando apreender 

opiniões acerca da escolarização no sistema prisional e as possíveis contribuições dos 

processos educacionais desenvolvidos dentro de um ambiente não educacional.  

Em seguida se apresenta as considerações finais, com os principais resultados da 

pesquisa, onde se indica as principais dificuldades e limitações, assim como entrevemos 

possibilidades de novas pesquisas na área. Posteriormente, são elencados as referências 

bibliográficas e os apêndices da pesquisa. 
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1 EDUCAÇÃO ENTRE GRADES NO BRASIL 

 

 

A educação realizada em ambientes não formais (presídios) é abordada nesse 

capítulo. Inicialmente são apresentados alguns dados em relação à população prisional no 

Brasil, para, posteriormente, fazer uma breve narrativa histórica e da legislação visando a 

implantação da educação no ambiente prisional.  

 

1.1 População prisional brasileira 
 

Criado em 2004, o Sistema Nacional de Informação Penitenciária (INFOPEN) 

compila informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro, com a colaboração dos 

gestores dos estabelecimentos prisionais de todo o Brasil que repassam as informações. Com 

o simples fato de inclusão de dados cadastrais dos reclusos a liberdade, este sistema vem 

sendo abastecido e aprimorado ano após ano em um processo de valorização e 

acompanhamento da evolução cultural de análise de dados de toda população carcerária, 

consolidando cada vez mais como uma ferramenta estratégica para uma eficaz gestão 

prisional.  

Dentro do Brasil, o número da população carcerária tem aumentado de forma 

expressiva. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), até junho de 

2007 havia 419.551 detidos em penitenciárias e delegacias. Em 1995 eram 148.760 presos 

no país. Segundo dados do INFOPEN (BRASIL, 2017), em junho de 2016, a população 

prisional brasileira aumentou consideravelmente, ultrapassando, pela primeira vez na 

história, a marca de 700 mil, o que representa um aumento da ordem de 707% em relação ao 

total registrado no início da década de 1990. Em junho de 2016, existiam 726.712 pessoas 

privadas de liberdade no Brasil, sendo que 689.510 pessoas estão em estabelecimentos 

administrados pelas Secretarias Estaduais de Administração Prisional e Justiça, o sistema 

penitenciário estadual; 36.765 pessoas custodiadas em carceragens de delegacias ou outros 

espaços de custódia administrados pelas Secretarias de Segurança Pública; e 437 pessoas 

que se encontram nas unidades do Sistema Penitenciário Federal, administradas pelo 

Departamento Penitenciário Federal. 
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Figura 1. Evolução das pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2016 
Fonte: INFOPEN (2017/2018)  
  

Os dados do INFOPEN (BRASIL, 2017) mostram que 55% da população prisional 

é formada por jovens, considerados até 29 anos, segundo classificação do Estatuto da 

Juventude (Lei nº 12.852/2013). Ao fazer uma análise da participação dos jovens na 

população brasileira total, é possível afirmar que esta faixa etária está representada no 

sistema prisional por 18% da população total no Brasil. 

No que se refere ao grau de escolaridade, 75% da população prisional brasileira não 

teve acesso ao ensino médio, tendo concluído, no máximo, o ensino fundamental. Entre a 

população que se encontra no ensino médio, tendo concluído ou não esta etapa da educação 

formal, se encontra 24% da população privada de liberdade. 

Outro dado importante ao analisarmos a escolaridade dos detentos é que 70% desta 

população privada de liberdade (ou 482.645 pessoas) possuem um baixo grau de 

escolaridade, colaborando com estudos já realizados anteriormente. Exemplo disto é 

distribuição da população prisional de acordo com a escolaridade por Unidade da Federação. 

Destacam-se os estados de Alagoas, que apresenta percentual de analfabetos e alfabetizados 

(sem cursos regulares) três vezes maior que a média nacional, e o estado de Pernambuco, 

pela baixa disponibilidade de informações acerca da escolaridade da população privada de 

liberdade (BRASIL, 2017). 

Em detrimento à Lei de Execução Penal (LEP) (Lei nª 7.210/84), o acesso à 

assistência educacional é um direito garantido à pessoa privada de liberdade e deve ser 

oferecido pelo Estado na forma de instrução escolar e formação profissional, visando a 

reintegração da população prisional à sociedade (BRASIL, 1984). 

As atividades educacionais são discriminadas no relatório INFOPEN, de 2017, da 

seguinte forma: atividades de ensino escolar, que compreendem as atividades de 

alfabetização, formação de ensino fundamental até ensino superior, cursos técnicos (acima 
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de 800 horas de aula) e curso de formação inicial e continuada (capacitação profissional, 

acima de 160 horas de aula); e atividades complementares, que compreendem as pessoas 

matriculadas em programas de remição pelo estudo por meio da leitura, pessoas matriculadas 

em programas de remição pelo estudo por meio do esporte e pessoas envolvidas em demais 

atividades educacionais complementares. Exemplos como, videoteca, atividades de lazer e 

cultura. (BRASIL, 2017). 

Os Estados campeões em percentuais de pessoas envolvidas em atividades voltadas 

à educação são os Estados de Tocantins, Bahia e Espírito Santo.  Em relação às atividades 

complementares, 2% da população prisional total do país encontram-se envolvida em 

atividades de remição pela leitura ou pelo esporte e demais atividades educacionais 

complementares. O Estado do Tocantins se destaca pelo maior percentual de pessoas 

envolvidas neste tipo de atividade (BRASIL, 2017). 

Entre as pessoas que se encontram em algum tipo de atividade de ensino escolar 

dentro do sistema prisional, 50% estão em formação no nível do ensino fundamental. Por 

este motivo, o ensino fundamental é destacado na LEP (BRASIL, 1984) como nível 

educacional que deve, obrigatoriamente, ser oferecido no sistema prisional, sendo que a 

oferta dos demais níveis depende da demanda da população e da disponibilidade de 

professores e infra-estrutura. 

A prisão em conformidade com Almeida e Santos (2016), além do caráter punitivo, 

assume também um caráter educativo, voltado para a preparação do preso para o convívio 

em sociedade. Ao definir a educação como direito de todos, inclusive das pessoas que se 

encontram privadas de liberdade, a legislação brasileira dá um passo importante no sentido 

de reconhecimento de que aquele que erra precisa ter oportunidade de reparar o próprio erro. 

Além disso, também reconhece que determinadas condições podem induzir ao erro. O 

preceito constitucional da educação como direito público subjetivo é também um dos 

princípios orientadores da Lei 13.005/14, que institui o Plano Nacional de Educação 

(BRASIL, 2014), onde se definem metas educacionais para o Brasil a serem atingidas até 

2024. 
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1.2 Aspectos históricos e legais da educação no sistema prisional brasileiro 
 

Com o intuito de compreender a história da educação no ambiente prisional no 

Brasil, se faz necessário, inicialmente entender o sistema prisional brasileiro, o qual sofreu 

várias modificações ao longo do tempo e que influenciaram o atual modelo de direito penal 

no Brasil. 

Segundo Schichor (1993), em fase anterior à proclamação da independência, o 

Brasil era regido pelas chamadas “Ordenações”, de Portugal, tendo papel de destaque nesse 

período o Código Filipino. A importância desse código, do ponto de vista histórico, se deve 

ao fato de ser uma legislação na qual se excluíram os direitos humanos, pois previa penas 

cruéis e degradantes, com um claro aspecto de vingança corporal. A desigualdade social 

também foi outra característica do Código Filipino, na medida em que as penas eram sempre 

mais brandas para a nobreza do que para os pobres, ou seja, estavam ausentes os princípios 

da proporcionalidade, da pessoalidade e da razoabilidade.  

As leis no Brasil tidas como próprias ocorreu somente na Constituição do Império 

no ano de 1824. Trazia consigo direitos individuais e liberdades públicas configurando assim 

um sentido mais humano, desfavorecendo com isto, a privação de liberdade que ate então 

predominava como forma punitiva e condenatória característica do código usado até então 

(TAKADA, 2010). 

No que se refere à educação formal, esta não era relevante para o sistema prisional. 

Segundo Vasquez (2008, p.33), “essa realidade está desde as primeiras casas de correções 

em que normatizavam a entrada/permanência das escolas nos presídios”. E ainda, a educação 

era função dos capelães, preceptores, professores de primeiras letras.  

Foi o “programa curricular” com ideário da educação pública, criada na 

administração de D. Pedro I, que estabeleceu a criação das escolas de primeiras letras. Assim, 

a educação que chega aos estabelecimentos prisionais da época focalizava a formação do 

aluno a partir do “ideário do ler, escrever e contar”, com ênfase na formação religiosa 

alicerçada nos “princípios Morais-cristãos” da doutrina da Igreja Católica. Exemplo disso é 

o decreto nº 678 de julho de 1850, que criou a Casa de Correção do Rio de Janeiro, e que 

criou e regulamentou as normas da referida Casa. Uma dessas normas se referia à educação 

moral do encarcerados, a qual trazia em seus ensinamentos os sacramentos religiosos da 

Igreja Católica e o exercício da pena de prisão com o trabalho (VASQUEZ, 2008). 
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 Já em 14 de janeiro de 1882 foi criado o Decreto nº 8.383, regulamentando a Casa de 

Correção da Corte, diferenciando-se do decreto nº 678, anteriormente citado. Nesse decreto, 

a educação da pessoa encarcerada se dava por meio de uma combinação entre a instrução 

moral, religiosa e escolar. No entanto, era predominante a educação moral e religiosa, como 

forma de manter a ordem e a disciplina, sendo praticamente ausente a educação escolar. Em 

1890, com o advento da República, ocorre a criação de um novo código, com penas mais 

brandas, mas que mantinha ainda a segregação social e os atos repressivos.   

Segundo Vasquez (2008, p.33): 

 

a princípio que a “educação na prisão” parece ter sido introduzida nos 
regulamentos das casas de correções e presídios mencionados como um 
mecanismo de apoio à exortação dos condenados ao exercício da pena de 
prisão com trabalho, que por sua vez, constituía uma parte do conjunto de 
funções dos capelães que trabalhavam os estabelecimentos penitenciários. 
(grifos do autor) 

  

Segundo Leal (1996), somente com a promulgação do Código Penal em 1941, a 

educação no âmbito prisional é prevista, embora não tenha alcançado todos os estados 

brasileiros. Santos (2007, p.55) afirmam que a educação só é ministrada nas prisões no Brasil 

a partir do início da década de 50. 

 

A educação no sistema penitenciário é iniciada a partir da década de 1950. 
Até o princípio do século XIX, a prisão era utilizada unicamente como um 
local de contenção de pessoas – uma detenção. Não havia proposta de 
requalificar os presos. Esta proposta veio a surgir somente quando se 
desenvolveu dentro das prisões os programas de tratamento. Antes disso, 
não havia qualquer forma de trabalho, ensino religioso ou laico. 

 

Para Santos (2007), o sistema prisional até início do século XIX era somente um 

local de contenção dos indivíduos que estavam à espera de decisão judicial. As propostas de 

educação e trabalho eram inexistentes nesse período, pois só eram aplicadas à educação 

moral e religiosa, com a finalidade de manter o controle social. 

Analisando a legislação penal, Leal (1996) esclarece que só com a Constituição de 

1934 foi extinta a pena de morte, assim como a pena perpétua. Em 1940, entrou em vigor o 

Código Penal. Em 1946, outra Constituição Federal entrou em vigor, dessa vez, trazendo a 

individualização da pena. Com o golpe militar de 1964, não houve alterações das leis penais. 

Após o advento das duas grandes guerras mundiais e a péssima impressão 

decorrente em função das atrocidades cometidas, a questão dos direitos humanos aparece no 
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debate e nos tratados, em 1948, são vários os tratados internacionais e normas nacionais que 

afirmam os direitos humanos, dentre eles, a educação do indivíduo no âmbito prisional. Tal 

direito afirma claramente a “toda pessoa” à instrução, o qual foi reforçado pelo Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1966. Neste, o direito à 

educação é entendido como o “pleno desenvolvimento da personalidade humana e do sentido 

da sua dignidade” e o fortalecimento do “respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais” (art. 13). No Brasil os direitos humanos custaram a ser compreendidos e 

aceitos. 

Algum tempo depois, foi-se percebendo que a população carcerária não atingia 

bons níveis de estudo, quando o assunto era educação formal. O sistema penitenciário 

começa a incorporar a questão da educação somente em meados de 1950. Saraiva e Lopes 

(2011) afirmam que foi sob influência do final da Segunda Guerra Mundial desencadeou-se 

a instauração da educação dentro do sistema penitenciário, devido ao advento do ideário 

liberal e o recebimento de novos aportes teóricos. O ideário humanista ganha espaço. 

No século XX, a falência já anunciada do sistema carcerário passa a ser observada 

e discutida. Foucault é um dos autores que passam a defender a educação da população 

carcerária. “A educação do detento é, por parte do poder público, ao mesmo tempo uma 

precaução indispensável no interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento, ela 

é a grande força de pensar” (FOUCAULT, 1986, p. 224). 

Sendo assim, tais ações possibilitaram ao Brasil, ao se tratar de prisões em meados 

de 1950, editar as Normas Gerais do Regime Penitenciário, Lei nº 3274/57, que trouxe 

consigo novas concepções de educação para a população carcerária. Tais Normas trouxeram 

a educação para dentro dos muros da penitenciaria, sendo sancionadas por Juscelino 

Kubitschek, e apresentavam termos como educação moral, intelectual, artística, física e 

profissional. Ainda que o objetivo fosse o de fornecer uma educação completa ao 

encarcerado, tal objetivo não foi consolidado, devido à falta de organização técnica e ao 

descaso com a estrutura dos presídios brasileiros (VASQUEZ, 2008). 

Também a promulgação do documento intitulado Regras Mínimas para Tratamento 

de Reclusos de 1955, as quais foram aprovadas pelo Conselho Social e Econômico das 

Nações Unidas afirmou-se como uma fonte valiosa e força motriz para o processo de garantia 

deste direito no mundo. Em seu artigo 77 afirma: 

 
Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a educação de todos 
os reclusos que daí tire proveito, incluindo instrução religiosa nos países 
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em que tal for possível. A educação de analfabetos e jovens reclusos será 
obrigatória, prestando-lhe a administração especial atenção.  

 

 Tanto quando for possível, a educação dos reclusos deve estar integrada no sistema 

educacional do país para que depois de sua libertação possam continuar, sem dificuldades, a 

sua educação. 

 Em 1984 é promulgada a Lei nº 7210, Lei de Execução Penal, criada a partir de 

um tratado da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a Execução Penal no mundo, 

fixando as condições em que o preso cumprirá a pena. Esta consiste em um marco legal mais 

importante na área, determinando a oferta de educação como uma das assistências 

obrigatórias aos reclusos nas unidades prisionais no Brasil. Pautada sob a égide de que “a 

execução penal tem por objetivo [...] proporcionar condições para a harmônica integração 

social do condenado e do internado” e que a estes “serão assegurados todos os direitos não 

atingidos pela sentença ou pela lei”, estabelece que: 

 

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. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 
obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Incluído 
pela Lei nº 13.163, de 2015)  
 
§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados 
à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária. (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015)  
 
§ 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos 
supletivos de educação de jovens e adultos. (Incluído pela Lei nº 13.163, 
de 2015)  
 
§ 3º A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em 
seus programas de educação à distância e de utilização de novas 
tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas. (Incluído pela 
Lei nº 13.163, de 2015)  
 
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.  



30  

 
 

 
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). 

 

A política internacional, no que tange à educação em prisões, proposta 

principalmente pela ONU, busca garantir a educação aos privados de liberdade como direito 

e promoção da equidade, buscando a ampliação das ações voltadas para o ensino, 

propiciando-a com qualidade e continuidade. 

De acordo com Ireland (2011, p. 26), “essa meta foi estabelecida pela UNESCO no 

Congresso Internacional sobre Paz nas Mentes do Homem realizado na Costa do Marfim em 

1989 e, subsequentemente, consolidada na Declaração e Programa de Ação para uma Cultura 

da Paz”.  

Em 1990 foram aprovadas pelo Conselho Econômico e Social da ONU, através da 

Resolução 1990/20, várias recomendações sobre a educação em espaços de privação de 

liberdade. Essas recomendações orientam a formulação de políticas de educação em espaços 

onde se encontra pessoas restritas à liberdade, afirmando que todos os reclusos devem gozar 

de acesso à educação se assim desejarem e que a educação deve constituir-se como elemento 

essencial no sistema penitenciário (JULIÃO, 2010).   

Percebe-se que a educação em prisões tem se configurado ao longo de sua história 

de diferentes formas, mas nos moldes de uma sociedade capitalista, a qual sempre serviu 

para atender aos objetivos desse modelo social. Primeiramente surge como forma de 

adestramento para o trabalho, depois como tratamento penitenciário e, atualmente, sem 

deixar estes fins anteriores, sob o discurso de garantia de direitos que tem acabado por servir 

de adaptação do sujeito recluso para a vida em meio livre.    

Em 11 de novembro de 1994, por recomendação do Comitê Permanente de 

Prevenção ao Crime e Justiça Penal das Nações Unidas, foram publicadas no Brasil as 

Regras Mínimas para o Tratamento do Preso, a qual reforçou o que na Lei de Execução Penal 

determinava em questão da oferta de educação em estabelecimentos penais, concebendo-a 

também como uma finalidade curativa (CARVALHO, 2015). 
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Já na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Lei 9.394/96), mesmo que esta 

tenha determinado a garantia da Educação Básica àqueles que não tiveram acesso na idade 

própria por meio da Educação de Jovens e Adultos, não contemplou tópicos específicos 

acerca da educação em prisões. Esta ausência foi revista no Plano Nacional de Educação 

(PNE). Em sua 17ª meta do item Educação de Jovens e Adultos prevê a implantação, “em 

todas as unidades prisionais de programas de educação de jovens e adultos de nível 

fundamental e médio, assim como a formação profissional”. Nota-se que a própria 

concepção de EJA, constante nesta lei, é com efeito reparador e retributivo. Não acompanha 

a compreensão européia de necessidades básicas de aprendizagem (NEBA) que a 

compreende como um direito. 

Em 1997 foi realizada a V Conferência Internacional sobre Educação de Jovens e 

Adultos (CONFINTEA). Nessa conferência, foi aprovada a Declaração de Hamburgo, que 

aborda o direito à educação de pessoas privadas de liberdade, enfatizando a educação como 

elemento essencial no sistema penitenciário. Consta em seu Plano de Ação para o Futuro a 

garantia ao reconhecimento do direito de todas as pessoas encarceradas à aprendizagem 

(UNESCO, 1998). 

 Ainda nessa conferência, elaborou-se o documento intitulado Agenda para o 

Futuro da Educação de Adultos, o qual faz referência específica à população carcerária no 

Tema VIII, “A educação para todos os adultos: os direitos e aspirações dos diferentes 

grupos” (parágrafo 47): 

  

a) informando os presos sobre as oportunidades de ensino e de formação 
existentes em diversos níveis e permitindo-lhes o acesso a elas; 
 
b) elaborando e pondo em marcha, nas prisões, amplos programas de 
ensino, com a participação dos detentos, a fim de responder às suas 
necessidades e aspirações em matéria de educação; 
 
c) facilitando a ação das organizações não-governamentais, dos 
professores e dos outros agentes educativos nas prisões, permitindo, assim, 
aos detentos, o acesso às instituições educativas, estimulando as iniciativas 
que tenham por fim conectar os cursos dados na prisão com os oferecidos 
fora dela. (V CONFITEA, 1997). 
 

Em 2001 foi aprovado, pela Lei nº. 10.172, de 09/01/2001, o PNE, o qual 

estabelecia as metas para a educação brasileira nos dez anos seguintes. Ressalta-se que houve 

um avanço em relação ao texto da LDB de 1996, que omitiu a educação prisional, pois o 

PNE contempla em seus objetivos e metas essa modalidade de educação (SILVA, 2017). 
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17. 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, contemplado para essa clientela as metas nº. 5 e nº. 14. 
(BRASIL, 2001, p. 45-46) 

 

Contudo, mesmo com uma série de legislações que citaram o dever de oferta de 

educação em prisões, esta somente integrou a agenda de políticas públicas educacionais, 

efetivamente, em 2004, quando foi criada a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD) como parte da estrutura do Ministério da Educação 

(MEC), que mais tarde ampliou-se com a mudança do nome para Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) (IRELAND, 2011). Assim, 

através da Diretoria de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos 

(DPAEJA), esta Secretaria dá o apoio técnico e financeiro à implementação da Educação de 

Jovens e Adultos no sistema penitenciário.  

 No ano de 2005, foi implantado o Projeto Educando para a Liberdade, fruto de 

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

Brasil, o qual se constituiu como referência fundamental para o desenvolvimento de uma 

política pública de educação no contexto prisional. Realizado de forma integrada e 

cooperativa, esse projeto representou um novo paradigma de ação a ser desenvolvido no 

âmbito da Administração Penitenciária (CARVALHO, 2015).  

 Tal projeto foi executado durante os anos de 2005 a 2007 e entre suas principais 

ações destacam-se a realização de dois Seminários Nacionais (2006 e 2007), debates, 

publicações, financiamento de projetos educacionais nos Estados, além de articulações 

nacionais e internacionais em torno da temática da educação em prisões (UNESCO, 2006). 

No ano de 2006, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos possui como 

uma das ações programáticas da Educação Básica através da meta 20: 

 

promover e garantir a elaboração e a implementação de programas 
educativos que assegurem, no sistema penitenciário, processos de 
formação na perspectiva crítica dos direitos humanos, com a inclusão de 
atividades profissionalizantes, artísticas, esportivas e de lazer para a 
população prisional. 
 

Também em 2007, foi lançado o Programa Nacional de Segurança com Cidadania 

(PRONASCI) pelo Ministério da Justiça. Seu objetivo era a criação de unidades prisionais 
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diferenciadas para jovens entre 18 e 24 anos, a qualificação ampliada de agentes 

penitenciários e a formação profissional de presos (BRASIL, 2010). No entanto, em 2009, 

devido a cortes expressivos no orçamento, o programa foi desestruturado. 

Em 2009, ocorre a aprovação e regulamentação das diretrizes educacionais em 

estabelecimentos penais por meio da Resolução nº. 3 de 11 de março de 2009 do Conselho 

Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias (CNPCP) do Ministério da Justiça, 

centrando-se, principalmente na gestão estrutural, e nos profissionais do sistema prisional, 

incluindo os profissionais de Educação (SILVA, 2017).  

Em 2010, é aprovada a proposta de diretrizes nacionais que traz a oferta de 

educação para jovens e adultos, inseridos no sistema penitenciário no Brasil. Em seu art. 3º, 

I, as diretrizes afirmam que a educação nas prisões é atribuição do órgão responsável pela 

educação nos Estados e no Distrito Federal, e devem estar articuladas com os órgãos 

responsáveis pela Administração Penitenciária para sua realização. Além disso,  

 

estará associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão 
digital, educação profissional, fomento à leitura e a programas de 
implantação, recuperação e manutenção de bibliotecas destinadas ao 
atendimento à população privada de liberdade, inclusive as ações de 
valorização dos profissionais que trabalham nesses espaços. (BRASIL, 
2010, Artigo 3º, III).  
 

Conforme Carvalho (2015), a proposta dessas diretrizes evidencia alguns avanços 

e muitos desafios à implantação da educação nas unidades prisionais. Segundo análise de 

Silva e Moreira (2011, p. 91), essa resolução é “orientada por três eixos que envolvem, de 

forma articulada, o sistema público de ensino e a execução penal”, através dos Ministérios 

da Educação e da Justiça, e das ações entre Secretarias da Educação e da Administração 

Penitenciária nos Estados. 

 

a) O Eixo A (gestão, articulação e mobilização) orienta a formulação, a 
execução e o monitoramento da política pública para a educação nas 
prisões, inclusive com a participação da sociedade civil, prática coletiva 
comum na seara da educação, mas nova para a administração penitenciária 
e a execução penal; 
 
b)  O Eixo B (formação e valorização dos profissionais envolvidos na 
oferta) indica que a educação nas prisões deve atender, além das óbvias 
necessidades dos presos, as necessidades de formação continuada e 
permanente de educadores, agentes penitenciários e operadores da 
execução penal; 
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c)  O Eixo C (aspectos pedagógicos) impõe aos Estados a obrigatoriedade 
da criação de seus próprios projetos político-pedagógicos, com base nos 
fundamentos conceituais e legais da educação de jovens e adultos, bem 
como nos paradigmas da educação popular, calcada nos princípios da 
autonomia e da emancipação dos sujeitos do processo educativo-popular, 
calcada nos princípios da autonomia e da emancipação dos sujeitos do 
processo educativo. (SILVA; MOREIRA, 2011, p. 91). 

  

Também a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP) em seus 

artigos 17, 18 e incisos, informa:   

 

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. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 
obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Incluído 
pela Lei nº 13.163, de 2015) 
 
§ 1º O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados 
à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária.  (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015) (BRASIL, 2000). 
 

Em 2011, após anos de discussão no Congresso Nacional, foi aprovada a Lei nº 

12.433 (BRASIL, 2011) que altera a Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210 (BRASIL, 1984), 

para dispor sobre a remição de parte do tempo de execução da pena por estudo ou por 

trabalho. Dessa forma, se garante ao condenado que cumpra a pena em regime fechado ou 

aberto absorver parte do tempo de execução da pena, pelo trabalho ou pelo estudo. No que 

se refere ao quantitativo de tempo pedagógico que se deve contar para efeito da remição, o 

documento estabelece “de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar 

─ atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda 

de requalificação profissional ─ divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”. (BRASIL, 2011, p. 

1). 

Também em 2011, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por 

meio de Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal (Resolução CNPCP nº 9 – CNPCP, 2011), 

também determinou que os estabelecimentos penais deverão prever na construção, 
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ampliação e reforma de estabelecimentos penais em parceria com o Governo Federal, 

atendendo atividades, dentre outras, educativas, laborais, esportivas e de lazer. 

O Decreto nº. 7.626 de 24 de novembro de 2011, da Presidência da República, trata 

da política de ampliação e acesso à educação pelos privados de liberdade e instituiu o 

instituiu o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional com a finalidade 

de ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais. Dentre os seus 

objetivos (Art. 4º), destacam-se: 

 

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; e 
 
VI - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos 
do sistema prisional. (BRASIL, 2011). 

 

Outro ponto forte foram as ações de oferta do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), a oferta do Exame Nacional de Certificação de Educação de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA), a inclusão no Plano de Ações Articuladas (PAR) vinculado ao Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) de ações específicas de apoio à educação em prisões, 

a implementação (experimental) do Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM/Urbano) em unidades prisionais e do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissionalizante com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos na Formação Inicial e Continuada com o Ensino Fundamental (PROEJA/FIC). E 

em questão de financiamento, o mais expressivo foi a inclusão da educação de adultos no 

Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB), (IRELAND, 2011). 
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Dessa forma, os aspectos legais e históricos no sistema prisional brasileiro embora 

seja cenário de muita luta para efetivá-lo vem caminhando com lentidão e até descaso. 

 

1.3 EJA como modalidade de educação na prisão 
 

Para compreender a EJA como a modalidade de educação que se desenvolve na 

prisão se faz necessário inicialmente compreender a gênese e desenvolvimento dessa 

modalidade educacional. 

Segundo Soares (1996), a gênese da educação de adultos no Brasil deu-se no 

período colonial. Os filhos dos colonos e os mestiços tiveram suas primeiras instruções 

através das escolas de ordenação criadas pelo Padre Manuel de Nóbrega. Com o denominado 

período chamado “pombalino”, quando os jesuítas foram expulsos no século XVIII, 

desorganizou-se o ensino até então ofertado; tendo como consequência a responsabilidade 

do Estado de legislar sobre o ensino no Brasil. 

No ano de 1824, a Constituição Brasileira passou a garantir instrução primária e 

gratuita a todos os cidadãos. Na década de 1930, a Educação Básica de adultos começou a 

delimitar seu lugar na história, tendo como referência a industrialização e concentração 

populacional em centros urbanos (GADOTTI; ROMÃO, 2005).  

Em 1940, as Diretrizes Nacionais incluíram o ensino elementar aos adultos. Foi o 

lançamento da Campanha Nacional de Educação de Jovens e Adultos. A partir daí todos os 

estados da federação criaram estrutura administrativa e pedagógica própria para Educação 

de Jovens e Adultos. Nos anos 1960 foram normatizados os Exames Supletivos (Madureza) 

pela Lei nº 4.024/61, que possibilitavam aos maiores de 16 anos a conclusão do curso 

ginasial e aos maiores de 19 anos a conclusão do curso colegial. 

Na década de 1970, implantou-se o primeiro Centro de Estudos Supletivos (CES), 

autorizado pela Resolução CEE nº 1.170 de 15/03/74. Nos anos 1980, a EJA ganhou novo 

impulso com a implantação de curso supletivo de 1º grau via Rádio e TV, voltando as 

atenções para a zona rural. Já em meados de 1990 e 2000, merece destaque o Programa 

Estadual de Alfabetização e Cidadania (PEAC) e a formação continuada de educadores da 

Secretaria de Estado da Educação, buscando aprimorar o atendimento às demandas da 

Educação de Jovens e Adultos, de forma a atender as necessidades deste público, por meio 

da implementação de proposta pedagógica diferenciada que propiciasse a aprendizagem 

significativa e a inclusão do educando (ALMEIDA; CORSO, 2015). 
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Com a promulgação da Lei 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

que passam a considerar a EJA como modalidade da Educação básica (BRASIL, 1999). A 

legislação federal contribuiu para confirmar que há especificidades no atendimento a esses 

sujeitos e que nestas precisariam ser consideradas pelas gestões municipais. Nesse sentido é 

que a organização das classes para adolescentes, jovens e adultos pelas Secretarias 

Municipais de Educação passou a ter como referência a LDB, não especificamente quanto à 

definição da EJA como modalidade, mas em relação à obrigatoriedade do atendimento 

diferenciado que precisa ser garantido ao jovem e ao adulto trabalhador e os que por outros 

motivos não tiveram acesso à educação formal (apenados) (ALMEIDA; CORSO, 2015). 

Em janeiro de 2003, o MEC anunciou como prioridade do governo a alfabetização 

de jovens e adultos. Foi criada a Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, 

cuja meta era erradicar o analfabetismo durante o mandato de quatro anos do governo Lula. 

Assim, foi lançado o programa Brasil Alfabetizado, por meio do qual o MEC contribuiria 

com os órgãos públicos Estaduais e Municipais, instituições de ensino superior e 

organizações sem fins lucrativos para o desenvolvimento de ações pró-alfabetização 

(SOARES, 1996).  

De acordo com Pacheco et al. (2013, p. 6), “[...] as iniciativas governamentais 

sempre olharam de cima para baixo, não considerando os sujeitos da educação, dentre eles, 

educadores e educandos, e nem a relação entre eles”. Nesse sentido, os autores ponderam 

que o caminho ainda é longo, pois a educação deveria valorizar as experiências dos sujeitos, 

suas vivências e diferentes realidades para avançar na escolarização como direito aos 

cidadãos. 

 Nesse sentido, Brandão (2006) aborda o método Paulo Freire, já que tal método 

leva em consideração as experiências vividas por jovens e adultos, visto que estes já 

chegaram à escola com uma bagagem de conhecimentos adquiridos no decorrer de sua vida, 

os quais, de forma alguma, pode ser desconsiderada ou ignorada.  

 

A valorização dos conhecimentos prévios dos alunos, a sua “leitura de 
mundo”, dá o suporte para o desenvolvimento da oralidade, base da 
aprendizagem da leitura e da escrita. É preciso dar voz aos jovens e adultos, 
resgatar suas histórias, seus “causos”, fazê-los interagir com os textos, 
levantando hipóteses, validando-as ou não, mesmo que a leitura inicial seja 
realizada pela voz do alfabetizador. É nessa interação entre os seus 
conhecimentos prévios e os conhecimentos presentes nos textos que os 
alfabetizados vão construindo os seus possíveis sentidos (GADOTTI; 
ROMÃO, 2005, p. 85). 
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 A história da EJA no Brasil, tal como afirma Almeida e Corso (2015), é permeada 

pela trajetória de ações e programas destinados à Educação Básica e, em específico, os 

programas de alfabetização para o combate ao analfabetismo. Em algumas ações, para o 

público jovem e adulto, embora não se constitua o objetivo principal, é possível identificar 

também o incentivo à profissionalização, ainda que de forma tímida. Por um lado, 

incentivou-se a aprendizagem da leitura e escrita, para que os jovens e os adultos pudessem 

exercer o seu “direito” de voto; por outro lado, o estímulo à alfabetização veio acompanhado 

das novas exigências econômicas pela aprendizagem dos elementos básicos rudimentares da 

cultura letrada.  

De fato, as diretrizes da EJA apontam para três funções básicas, quais sejam:  

 

a) Função Reparadora (a qual favorece ao jovem e ao adulto a igualdade 
de acesso a uma escola de qualidade e que corresponda a suas 
especificidades socioculturais);  
 
b) Função Equalizadora (a qual permite a reentrada no sistema educacional 
dos que tiveram uma interrupção forçada, sejam pela repetência, evasão, 
desiguais oportunidades de permanência ou outras condições adversas);  
 
c) Função Permanente/Qualificadora (a qual se configura no próprio 
sentido da EJA - a busca incessantemente do aprimoramento intelectual, 
moral e físico). (BRASIL, 2010, p. 4-10). 

 

A análise das políticas públicas em vigor nos últimos dez anos tem mostrado que a 

EJA vem adquirindo uma nova identidade. Essa nova identidade é marcada principalmente 

pela qualificação profissional, em alguns casos, pela oferta de cursos rápido e de curta 

duração, os quais geralmente estão centralizados nos segmentos mais desfavorecidos (DI 

PIERRO, 2005). 

Entendendo a educação no ambiente prisional como a educação de jovens e adultos 

voltada para uma população e um contexto específicos, é importante tratar do conceito 

utilizado, tendo em vista a maneira restrita com que é frequentemente aplicado no Brasil. 

Mesmo datando de 1976, o conceito mais completo de educação de adultos encontra-se na 

Recomendação de Nairobi. 

Segundo a Unesco (1976, p. 2): 

 

A expressão “educação de adultos” designa o conjunto de processos 
organizados de educação, qualquer que seja o seu conteúdo, o nível e o 
método, quer sejam formais ou não formais, quer prolonguem ou 
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substituam a educação inicial dispensada nos estabelecimentos escolares e 
universitários e sob a forma de aprendizagem profissional, graças aos quais 
pessoas consideradas como adultas pela sociedade de que fazem parte 
desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus conhecimentos, 
melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhe dão uma 
nova orientação, e fazem evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento 
na dupla perspectiva de um desenvolvimento integral do homem e de uma 
participação no desenvolvimento socioeconômico e cultural equilibrado e 
independente [...]. (grifos do autor). 

 

Ao discutir a oferta da educação para a população carcerária, Ireland (2011) lamenta 

que as atividades educacionais nas prisões tenham focado em um conceito de educação 

restitutiva, com ênfase na alfabetização e no ensino fundamental. Nesse sentido, afirma que 

uma concepção mais ampla de educação só foi adotada a partir da Declaração de Hamburgo, 

ao entender a EJA como aprendizagem ao longo da vida.  

  

Ao entender a educação em prisões como uma modalidade de educação de 
jovens e adultos, defendemos a necessidade de situar a EJA na perspectiva 
da aprendizagem e da educação ao longo da vida, procurando dar expressão 
à educação por uma diversidade de formas não necessariamente restritas à 
escolaridade. (IRELAND, 2011, p. 35).  
 

Conforme aponta Ireland (2011), o processo e ensino aprendizagem para todos ao 

longo da vida, os processos educativos podem ocorrer de três formas: nos sistemas formais 

de educação (obrigatórios para crianças e adolescentes) e que ocorrem nas instituições 

escolares, geralmente com currículo preestabelecido; nos meios não formais de educação, 

voltado para necessidades de aprendizagens específicas, como ocorre na aprendizagem 

profissional; e a educação informal, cuja premissa diz respeito à aprendizagem que ocorre 

em múltiplos espaços e formas, muitas vezes, sem objetivos de escolarizar, porque 

educacional sempre será educacionais. 

Ressalta-se que as ações governamentais voltadas à implantação da educação 

formal no sistema prisional são o resultado de diversas pressões articuladas por entidades da 

sociedade civil que trabalham na área da educação e direitos humanos há algum tempo. 

Ireland (2011, p.32) destaca algumas dessas entidades:  

 

O Gabinete de Apoio Jurídico a Organizações Populares (Gajop), em 
Pernambuco, o Instituto de Acesso à Justiça (IAJ), no Rio Grande do Sul, 
a Pastoral Carcerária, em nível nacional, o Grupo de Estudos e Trabalho 
Mulheres Encarceradas, a Rede Paulista de Educação nas Prisões, bem 
como as ações de alguns fóruns estaduais de EJA (p. 32). 
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Outra entidade de destaque é a RedLECE, uma rede governamental, com o objetivo 

de “[...] impulsionar políticas públicas integrais e integradas de educação em contextos de 

privação de liberdade, intercambiar experiências e informações, fomentar investigações e 

cooperação técnica e atuar como interlocutor regional para o diálogo” (IRELAND, 2011, p. 

32). 

Como resultado das pressões das diversas entidades mencionadas, entre outras, 

várias medidas foram tomadas pelos órgãos governamentais ao longo do tempo. No âmbito 

do Ministério da Educação foram desenvolvidas ações de alfabetização com o apoio do 

Programa Brasil Alfabetizado, a oferta do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a 

oferta do Exame Nacional de Certificação de Educação de Jovens e Adultos (ENCCEJA), a 

inclusão no Plano de Ações Articuladas (PAR) vinculado ao Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE), Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA) entre 

outras. Ireland (2011) e Dias (2015) destacam ainda a implementação de forma experimental 

do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM/Urbano) em unidades prisionais 

e do Programa Nacional de Integração da Educação Profissionalizante com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos na Formação Inicial e Continuada 

como Ensino Fundamental (PROEJA/FIC). Em 2007, foi criado o Fundo de 

Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), com o objetivo de garantir, através do 

financiamento, todos os níveis de educação, inclusive a EJA. No entanto, segundo Dias 

(2015), os recursos destinados ao EJA foram inferiores em comparação com os demais níveis 

de ensino. Há na verdade um descaso com a educação em geral e com a EJA em particular, 

o que pode estar ligado ao público alvo. 

 Apesar de a EJA ter sido considerada por muito tempo como uma educação menor e 

de caráter compensatório, nas últimas décadas, essa modalidade de ensino vem aos poucos 

conquistando espaço nas prisões brasileiras. Haja vista que, as estatísticas existentes sobre 

jovens e adultos privados de liberdade indicam que a absoluta maioria da população 

carcerária no Brasil é constituída por pessoas com baixa escolaridade em penitenciárias 

federais e estaduais é de ensino fundamental incompleto. 

 Para Arroyo (2005), o trabalho e a educação formal desenvolvida nas prisões é uma 

das políticas implementadas com fins de ressocialização. Portanto, tanto a educação quanto 

o trabalho seriam atividades que visam proporcionar a reintegração das pessoas encarceradas 

para a vida na sociedade livre. Na análise de Mascarenhas (2005), a educação e o trabalho 
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apresentariam duas vertentes. A primeira vertente relaciona a escola ao mercado de trabalho 

e, portanto, não se “ajusta ao processo educativo”, pois este tem um tempo próprio, não 

ligado às leis de oferta e procura (p. 63). A outra vertente é que a educação não é mercadoria, 

e não está associada com ressocialização, tendo em vista que não garante a integração da 

pessoa encarcerada quando esta saia da prisão.  

Sendo assim, a educação no ambiente prisional EJA não dará conta de reintegrar 

quem nunca esteve integrado. O que sim pode fazer é contribuir para a expansão das 

capacidades intelectuais e de socialização do encarcerado, de forma que seja capaz de 

transcender a situação. Ela é um direito do cidadão que vive no mundo do conhecimento e 

do letramento como condição ampla e abrangente como modalidade de educação na prisão. 
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2 EDUCAÇÃO ENTRE GRADES NO ESTADO DE GOIÁS 

 

Este capítulo aborda a educação em prisões no estado de Goiás, as políticas 

implementadas e dados relativos às unidades prisionais do Estado. Em um segundo momento 

são apresentados aspectos históricos da implantação da unidade prisional da cidade de Rio 

Verde, Goiás, lócus deste estudo, para em seguida, discutir acerca dos desafios e 

possibilidades da educação no ambiente prisional. 

 

2.1 Educação em Prisões no Estado de Goiás 
 

Segundo Silva (2017), em Goiás, as primeiras ações com o objetivo de ofertar 

educação no sistema prisional decorreram de um protocolo de intenção que foi assinado em 

2005, entre o Ministério da Justiça, o Departamento Penitenciário Nacional, o MEC, a 

Secretaria do Estado da Educação (SEDUCE) e a Agência Goiana do Sistema de Execução 

Penal (AGSEP). Nesse ano, elaborou-se o “Projeto Educando para a Liberdade”, por meio 

do convênio n° 073/2005 (MEC/MJ/UNESCO), que possibilitou o desenvolvimento de 

atividades com vistas a ofertar educação nas unidades prisionais do estado de Goiás. Em 

cumprimento aos dispositivos dos acordos e convênios firmados no âmbito federal. 

 

A expansão da oferta teve como objetivo proporcionar aos reeducandos a 
oportunidade de vivenciarem um conjunto amplo de práticas de leitura e 
escrita, bem como conhecimentos matemáticos, sedimentando atitudes 
favoráveis ao uso das linguagens em contextos diversos, a fim de alcançar 
o patamar qualitativo das competências básicas e habilidades definidas 
para os três (03) níveis de ensino oferecidos. (GOIÁS, 2015, p. 38). 
 

Esse projeto visava a oferta para Educação Básica, na modalidade EJA, em nível 

de Ensino Fundamental – 1º segmento do (1º ao 5º ano), em 26 (vinte e seis) unidades 

prisionais indicadas pela Agência Goiana do Sistema Prisional. (MEC/MJ/UNESCO, 

convênio 073/2005). Segundo o Plano Estadual de Educação, nas Prisões de Goiás (PEEPG) 

(GOIÁS, 2015), inicialmente, ocorreu a ampliação da EJA para várias unidades prisionais 

de Goiás. No entanto, funcionava apenas como extensões de salas de aula de unidades 

escolares já autorizadas a ministrar EJA, sendo as primeiras experiências realizadas nas 

cidades de Catalão e Rio Verde. 

De acordo com o PEEPG (GOIÁS, 2015), o marco inicial da implantação de escolas 

específicas para o atendimento para a EJA no sistema prisional em Goiás foi a implantação 
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em Aparecida de Goiânia, no Colégio Estadual Dona Lourdes Estivalete Teixeira, que 

funciona dentro de uma Agência Prisional (CEPAIGO) desde 1997. Eram oferecidas aulas 

em bloco único da alfabetização a 4ª série do Ensino Fundamental, e Telecurso de 5ª a 8ª 

série. Posteriormente, em 2002, passam também a ofertar o 2ª Segmento (Ensino 

Fundamental e Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos). 

Com o intuito de ampliar a oferta, foram realizados vários seminários, entre eles, o 

II Seminário de Articulação Nacional de Construção de Diretrizes para a Educação no 

Sistema Penitenciário, em Goiânia no ano de 2006, com a participação de professores, 

agentes penitenciários e outros interessados. A partir do seminário foi criado um comitê, 

formado por representantes da SEDUCE e da AGSEP para coordenar a execução do Projeto 

Educando para a Liberdade, em Goiás (GOIÁS, 2005). 

De acordo com PEEPG, foi realizado diagnóstico nas unidades prisionais goianas, 

por servidores da SEDUCE, a partir do qual as unidades prisionais foram organizadas em 

quatro grupos de estudos, conforme condições de oferta de educação, sendo: 

Grupo I – Unidades prisionais com oferta e possibilidade de extensão de salas de aulas; 

Grupo II– Unidades prisionais que já ofereciam EJA;  

Grupo III- Unidades prisionais em que houve possibilidade de oferecer EJA (interesse e 

disposição demonstrados e espaço disponível);  

Grupo IV – Unidades Prisionais em que não havia a possibilidade de oferta de Educação. 

(GOIÁS, 2015). 

Atualmente, a oferta de EJA, conforme grupos elencados abaixo (Quadro 1). 

 

Grupo Localidade EJA 
 

 
I - Unidades Prisionais com EJA 

Aparecida de Goiânia “Presídio 
Odenir Guimarães”  
Col. Est. Dona Lourdes Estivalete 
Teixeira 

Alfabetização e Ensino 
Fundamental e Ensino Médio 

 
 
 
 
II - Unidades Prisionais com EJA 
-  SRE/SEE, SME, (BB Educar e 
CUT) 

Anápolis “Casa de Prisão 
Provisória e Cadeia Pública”; 

Alfabetização e II Segmento  

Catalão – Secretaria Regional de 
Educação SRE/SEE  

 Alfabetização e II Segmento 

Bela Vista - Secretaria Municipal 
de Educação SME (s/ 
certificação) 

Alfabetização e turma 
multisseriada 

Rio Verde –Secretaria Estadual de 
Educação 

Centro Ins. Social CIS/SEE 
(extensão de escola da Rede) 
 

São Luís – Secretaria Estadual de 
Educação 

Centro de Inserção Social 
Alfabetização 
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III – Unidade Prisional sem EJA e 
sem espaço ou adaptável 

Águas Lindas   

Flores de Goiás  
Formosa 02 salas  
Goianira   

Guapó Pequeno espaço 6 x 3m²  
Inhumas 2 salas  
Planaltina Curso de Alfabetização “Todas as 

Letras”(CUT) 
Santo Antônio do Descoberto  
Luziânia (solicitação recente)  

IV - Unidade Prisional sem EJA e 
sem espaço 
 

Ipameri 
Itumbiara 
Jataí  
Mineiros 

 

Quadro 1. Organização das Unidades Prisionais conforme a oferta de EJA em quatro grupos 
Fonte: GOIÁS (2015) 
 

 O Decreto 7.626/2011 institui, no Art.º 4º inciso II, os Planos Estaduais de 

Educação em Prisões (PEEPs) como principal elemento para a adesão dos Estados no 

recebimento de apoio financeiro, portanto, são esses planos que concretizarão as 

determinações do PEE em Goiás. Assim, a partir de 2011, cada Unidade da Federação 

iniciou a construção de seu Plano, levantando dados quantitativos de sua população 

carcerária, a história de suas prisões, as ações educativas executadas e as ações e metas para 

a educação em prisões. 

 A Lei n° 18.969/15, Plano Estadual de Educação de Goiás (PEE-GO) em vigor para 

o decênio 2015/2025, possui entre outros objetivos: a erradicação do analfabetismo, a 

universalização do atendimento escolar, a superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, 

construção do padrão da qualidade social da educação, formação para o trabalho e para a 

cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade 

(GOIÁS, 2015).  

 O PEE-GO propõe-se além da oferta de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas 

de Ensino Fundamental e Médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os 

estabelecimentos penais outras garantias como à formação profissional, em articulação com 

os órgãos estaduais de educação, cultura, esporte, segurança pública e administração 

penitenciária, bem como com os setores de saúde, trabalho, meio ambiente, assistência 

social. Propõe também assegurar a oferta da modalidade. 

Os (PEEPs) de Goiás organizam algumas turmas multisseriadas em EJA, quando o 

número de matriculados é aquém do necessário, embora eles não detalhem como se dá na 
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prática essa possibilidade, e que metas adotariam para superar essa questão. Conforme o 

PEEPG, a expansão da oferta de educação em prisões em Goiás aconteceu de forma 

gradativa, com início apenas em 2012, sendo que em 2015 foram contabilizadas 33 unidades 

prisionais (Quadro 2), atendendo aproximadamente 726reeducandos. 

 

Regional Subsecretaria Município Local Escola 

Metropolitana 

 
 
 

Anápolis 

Anápolis 
Centro de Inserção 

Social Anápolis 
CEJA Elias Chadud 

Alexânia 
Cadeia Pública de 

Alexânia 
C.E.13 de Maio 

Abadiânia 
Cadeia Pública de 

Abadiânia 
C.E. Ozório Rodrigues 

Camargo 
Corumbá de 

Goiás 
Cadeia Pública de 

Corumbá 
C.E André Gáudie 

Nerópolis 
Cadeia Pública de 

Nerópolis 
C. E Mauro Borges 

Teixeira 

Aparecida de Goiânia 

Aparecida de 
Goiânia 

Penitenciária Odenir 
Guimarães 

C.E. Lourdes Estivalete 
Teixeira 

Senador Canedo 
Cadeia Pública de 
Senador Canedo 

E.E. João Carneiro dos 
Santos 

Hidrolândia 
Cadeia Pública de 

Hidrolândia 
E.E. Professora Augusta 

Machado 

Inhumas Inhumas 
Cadeia Pública de 

Inhumas 
C.E Presidente Castelo 

Branco 

Trindade 
Trindade 

Cadeia Pública de 
Trindade 

C.E. Prof. Esmeraldo 
Monteiro 

Guapó 
Cadeia Pública de 

Guapó 
C.E. Deputado José de 

Assis 

Sudeste 

Catalão Catalão 
Centro de Inserção 
Social de Catalão 

C.E. ProfªZuzu 

Piracanjuba Piracanjuba 
Cadeia Pública de 

Piracanjuba 
C.E. Léo Lynce 

Itumbiara Itumbiara 
Casa de Prisão 

Provisória de Itumbiara 
C.E. José Feliciano 

Ferreira 

Rio Verde Rio Verde 
Casa de Prisão 

Provisória de Rio 
Verde 

E.E. Eugênio Jardim 

Jataí Jataí Casa de Prisão de Jataí 
C.E. José Feliciano 

Ferreira 

Quirinópolis Quirinópolis 
Cadeia Pública de 

Quirinópolis 
E.E. Olga Parreira 

Norte 

Uruaçu 
Uruaçu C.I de Uruaçu 

E.E. Filomena Luiz de 
França 

Niquelândia C.I de Niquelândia 
C. E. Joaquim Francisco 

Santiago 

Minaçu Minaçu 
Cadeia Pública de 

Minaçu 
E.E. Benjamin Tavares 

da Silva 

Goianésia 
Jaraguá 

Cadeia Pública de 
Jaraguá 

E.E. Manoel Ribeiro de 
F. Machado 

Goianésia 
Cadeia Pública de 

Goianésia 
E.E. Presidente Kennedy 

Noroeste 

Formosa Formosa 
Unidade Prisional de 

Formosa 
E.E. Mauro Alves 

Guimarães 
São Miguel do 

Araguaia 
São Miguel do 

Araguaia 
Cadeia Pública de São 
Miguel do Araguaia 

E.E. Dom Bosco 

Goiás Mozarlândia 
Centro de Inserção de 

Mozarlândia 
E.E. Dédio de Brito 

Goiás Goiás C.I de Goiás E.E. Dom Abel 
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Centro Oeste 

Iporá Iporá 
Centro de Inserção de 

Iporá 
Ceja Dom Bosco 

Piranhas Piranhas 
Centro de Inserção de 

Piranhas 
E.E. Joaquim Francisco 

de Souza 

Palmeiras de Goiás 
Palmeiras de 

Goiás 
C.I de Palmeiras de 

Goiás 
E.E. Polivalente de 

Palmeiras 

Entorno Luziânia 

Cidade Ocidental Centro de Inserção C.E. Ocidental 

Cristalina 
Centro de Inserção de 

Cristalina 
C.E. Castelo Branco 

Luziânia C.I de Luziânia Ceja- Geomires Reis 
Quadro 2. Listagem de Unidades Prisionais e Instituições Escolares da Rede Estadual de Goiás/ 2014 
Fonte: GOIÁS (2015) 
 
 

Os dados acima indicam que a partir de 2015 ocorreu a expansão do número de 

presídios que passaram a ofertar a EJA em Goiás. No entanto, dados mais recentes, do 

Relatório de Visitas Prisionais (GOIÁS, 2018), que realizou visitas no período de março de 

2017 a fevereiro de 2018, indica 134 estabelecimentos penais no Estado de Goiás, que estão 

cadastrados da seguinte forma (Quadro 3): 

 

Quadro 3. Unidades Penais do Estado de Goiás 
Fonte: GOIÁS (2018) 

 

O mesmo Relatório (GOIÁS, 2018) informa que 1.148 detentos (as) estão 

matriculados, sendo que o sistema prisional do Estado disponibilizou 1.551 vagas, 

resultando em 403 vagas não preenchidas. Tendo em vista que a população carcerária no 

primeiro trimestre de 2017 para 2018 foi de 19.890 para 22.914 detentos (as), matriculados, 

o percentual de estudantes é de 5,4%. Por isso, Goiás está na 22ª colocação no ranking 

nacional, o que indica a necessidade de uma análise minuciosa sobre a questão, buscando 

identificar as causas da não adesão dos presos à educação que é ofertada, assim como, buscar 

estratégias de estimulação do ensino nas unidades prisionais. 

Na análise realizada por Silva (2017, p. 54), 

 

As críticas que são dirigidas residem exatamente no fato de que a educação 
prisional possui características próprias, que exigem uma proposta 
pedagógica específica. Entretanto, utiliza-se na EJA prisional uma 

Total de Unidades com Formulários Validados no Relatório Anual 2017/2018 no Estado de 
Goiás 

Cadeia Pública 107 

Casa do Albergado 3 

Colônia Agrícola, Industrial e Similar 2 

Penitenciária 22 

TOTAL 134 
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proposta desenhada para uma população escolar advinda de um contexto 
totalmente diferenciado. Com isso, tenta-se adaptar essas propostas para a 
EJA Prisional, que acaba não alcançando os objetivos necessários. 

 

 
Para além de ressaltar a necessidade de infraestrutura adequada, Carneiro Júnior 

(2015) chama a atenção para o fato de que a simples existência de sala de aula seja traduzida 

em medidas realmente eficaz a estes detentos. O autor aponta que cada unidade prisional 

possui características próprias e que não podem ser tratadas da mesma maneira pela 

Secretaria de Administração Penitenciária. Os profissionais para desenvolverem a educação 

nestes espaços não formais devem estar constantemente revendo sua prática educacional, 

pois o espaço obriga a limitar analisar, escolher com muito cuidado, como e o que trabalhar 

como formações mais condizentes com as necessidades esperadas pelos internos ali 

receptores direto desta educação.  

Carneiro Júnior (2015) e Silva (2017) relatam que alguns presídios são antigos e 

que em sua estrutura não possuem uma sala para fim educacional, afetando diretamente na 

educação repassada aos detentos. Por outro lado, muitas vezes o ensino que é desenvolvido 

faz parte de projetos de extensão de escolas públicas, que nem sempre funciona de maneira 

eficiente, e a formação dos profissionais que trabalham nesse ambiente é deficitária.  

Diversas modalidades de ensino foram propostas pelo Plano Estadual de Educação 

do Estado de Goiás (2008-2017) aprovado em 2008, mas não apresentaram maneiras 

específicas para seu desenvolvimento e oferta desta educação aos estabelecimentos penais 

do Estado de Goiás (GOIÁS, 2008). Este plano em uma de suas metas estipula a promoção 

e formação de profissionais para trabalhar com a educação desenvolvida em ambientes 

prisionais, como também de agentes e técnicos pedagógicos para prestarem um serviço de 

qualidade e eficiente a estes reeducandos (CARNEIRO JÚNIOR, 2015). 

De acordo com Pereira (2018), os cursos de formação de funcionários que lidam 

diretamente com pessoas privadas de liberdade (agentes penitenciários) não têm o enfoque 

educacional; pelo contrário, é fornecido uma formação administrativa no momento da 

admissão deste servidor, com carga horária de 200 horas e alguns cursos e palestras são 

ofertas de 6 em 6 meses, porém, sem a necessidade de estarem voltados diretamente a 

educação que as pessoas privadas de liberdade necessitam.  

Deve-se ter como objetivo estas questões, portanto, tratar com aprofundamento por 

pesquisas referentes a este tema, já que existem documentos escritos que trazem estratégias 
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e ações a serem implementadas e deliberadas para que diminua esta dificuldade da educação 

transmitida aos presos (as), como também aos profissionais que trabalham diretamente com 

este público.  

Ao analisar os Planos Estaduais de Educação em prisões, Pereira (2018, p. 21) 

afirma que é possível encontrar alguns pontos em comum, a saber: 

 

a) A ausência de uma maior sistematização das ações formativas dos 
docentes por parte das Secretarias de Educação, evidenciando as relações 
com a educação em prisões.  Vale lembrar que é desse planejamento que 
deve partir os projetos de formação docente para a EJA, no contexto de 
cada unidade prisional;  
 
b) A sistematização das ações formativas para esses profissionais não fica 
claramente preceituada nos Planos, sendo que os conteúdos formativos 
sugeridos são amplos, não corporificam como deveriam as questões 
penitenciárias em termos da relação entre a teoria e a prática;  
 
c) A formação dos agentes e gestores penitenciários deveria ocorrer nas 
escolas penitenciárias por ser um lugar, em tese, que aglutina 
conhecimentos, inovação e vivências do setor penitenciário, mas nem 
sempre essas escolas existem nos estados e quando existem não exercem, 
concretamente, sua função estabelecida em Lei; 
 
d) Existe um silenciamento quanto à formação continuada dos 
profissionais da saúde, da psicologia e da assistência social. Os planos não 
evidenciam como se dá a formação para o trabalho no âmbito das unidades 
prisionais e mesmo os critérios de seleção desses trabalhadores. 

 

Tais fragilidades apontadas pelo autor impedem o planejamento das ações mais 

concretas de formação dos profissionais nas unidades prisionais, assim como a qualidade da 

educação que é desenvolvida nesses espaços. O mesmo a capacidade de propor adequação 

entre o estabelecido nos convênios e as necessidades, interesses, entre outros, das pessoas 

privadas de liberdade. 

2.2 Educação em Prisões em Rio Verde 
 

Diante das características do processo de fundação da cidade de Rio Verde, não 

houve preocupação com a escola ou ensino. Vários desbravadores não tinham o propósito 

de fixar em solos goianos, pois o objetivo era apenas a exploração através da aventura. A 

primeira escola primária de Rio Verde provavelmente foi criada em 1851, mas durante muito 

tempo o cargo ficou vago, já que não foi encontrado professor qualificado que o assumisse. 
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Até 1856, não foram encontrados registros sobre a existência oficial de escola para instrução 

primária na Vila das Dores de Rio Verde (PIRES, 1998). 

Em 1882, a Vila do Rio Verde foi elevada à categoria de cidade, já conservando os 

limites já estabelecidos. Pela resolução nº 517, de 07 de julho de 1874, nenhuma povoação 

poderia ser elevada à categoria de freguesia à vila ou cidade sem ter primeiro um edifício 

público para escola de primeiras letras do sexo masculino. Rio Verde possuía este edifício 

já fazia algum tempo, provavelmente para atender formalmente a esta exigência. 

Conforme Lima (2007), o Palácio Municipal era, provavelmente, o sobrado da 

Cadeia e Câmara. As celas embaixo também contavam com celas femininas e um alçapão 

entre as duas primeiras, que servia de solitária. No piso superior, além das sessões do Júri, 

eram realizados bailes. O prédio também serviu como Fórum, ambiente de estudos formal e 

cultural e por fim, Sede da Independência e Intendência Municipal. O monumento foi 

tombado como patrimônio histórico no dia 14 de junho de 1984, pela da Lei municipal nº 

1933/84. Hoje abriga a Escola de Música “Duca” que oferece cursos gratuitos de artes 

plásticas, violão, teclado, canto, bateria, artes cênicas, dança, mágica, percussão e capoeira. 

Quanto aos aspectos educacionais, Rio Verde se caracterizou por criar e extinguir 

estabelecimentos escolares com muita frequência. A Educação no município, que teve início 

ainda no século 19, passando pela criação do Instituto de Ciências e Letras em 1911, época 

que condiz coma passagem dos soldados a caminho da Guerra do Paraguai, que deu origem 

à expressão “Rio Verde das Abóboras”. A Lei municipal de Rio Verde nº 11 cria, em 1916, 

o regulamento de ensino municipal (PIRES, 1998).  

No ano de 1922, a cidade passou a inaugurar outros estabelecimentos de ensino 

como o grupo Escolar Eugênio Jardim. Em 1940 já existiam quatro grupos escolares na 

cidade e, com o desenvolvimento agrícola, aos poucos a cidade foi se desenvolvendo. Em 

1955 foram fundadas outras escolas e no ano de 1962 a Delegacia Regional de Educação e 

Cultura foi fundada no município, sendo que sua principal competência passou a ser a 

promoção do desenvolvimento do ensino fundamental, médio, não-formal e especial 

(CUNHA, 2007). 

No ano de 2001, o Prof. Pedro Wilson Guimarães, através da política estadual de 

educação, propôs um projeto de educação denominado AJA-Expansão. O Projeto AJA-

Expansão, da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvido em parceria com segmentos 

da sociedade civil, em especial com a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás), sindicatos, associações de moradores, e 
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Secretaria de Segurança Pública (Presídios), constituiu-se na tentativa de implementar o 

processo de alfabetização de Adolescentes, Jovens e adultos, com vistas a garantir-lhes o 

acesso ao ensino fundamental, postulando os fundamentos da Educação Popular. O objetivo 

principal do projeto era a ampliação do atendimento ao Ensino Fundamental para 

Adolescentes, Jovens e Adultos, intencionando a oferta de um ensino de qualidade que 

possibilitasse aos educandos condições de permanência e sucesso em sua nova trajetória 

escolar (CUNHA, 2007). 

Em meados do ano de 2004, no município de Rio Verde Goiás, começam a ser 

oferecidas às pessoas condenadas em regime fechado na Casa de Inserção Social (CIS – Rio 

Verde, GO), aulas de educação fundamental através do projeto EJA – multiseriado, ofertados 

pelo Estado que, por sua vez, era a mesma educação repassada aos jovens e adultos que não 

se encontravam presos. Para a iniciativa, houve a parceria com Ministério Público (MP) 

Estadual e Municipal e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUCE) que, em contrapartida, 

ofereceu os profissionais da educação e arcou com seus pagamentos, para atender as três 

salas de aulas que iniciaram o projeto dentro do presídio no município.   

  

 
Figuras 2 e 3. Escolas que oferecem EJA para os detentos na cidade de Rio Verde - GO 
Fonte: Arquivo do autor 
 

Vale ressaltar, que o projeto EJA não pode ser ofertado a todos os presos, somente 

os condenados a regime fechado podiam usufruir do programa, já que os encarcerados em 

regimes semiabertos ou em liberdade provisória, devem frequentar a educação oferecida em 

escolas da rede no turno que ele estiver fora do presídio. 

Em 2007, a Subsecretaria Regional da Educação de Rio Verde em parceria com a 

6ª Diretoria Regional Sudoeste realizou o 1º Encontro da Formação Continuada de 

Professores e Profissionais que trabalham com a Educação de Jovens e Adultos em Unidades 

Prisionais do Município (CIS e CPP), onde foi apresentado o Projeto “Educando para 
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Liberdade” (GOIÁS, 2005), e discutindo temas pertinentes à construção de uma proposta 

conjunta de educação dentro das Unidades Prisionais. Esse encontro deu início a formação 

continuada dos profissionais em exercício nas Unidades Prisionais (agentes, professores, 

assistente social, diretores, coordenadores pedagógicos), tendo em vista tanto o 

desenvolvimento profissional como o pessoal, além de contribuir para a reintegração 

posterior dos cidadãos presos, à sociedade, propiciando-lhes oportunidades para romper o 

ciclo de reincidências. 

No evento compareceram o Major Anésio Barbosa da Cruz Júnior, Superintendente 

de Segurança da Secretaria da Justiça, representando o Secretário da Justiça, acompanhado 

pelo major Aylon José de Oliveira Júnior, bem como os diretores das Unidades Prisionais 

jurisdicionadas à 6ª Diretoria – Regional Sudoeste, Diretora do NURED, profa. Margarida 

Maria de Jesus, e a equipe gestora da Unidade de Ensino (Escola Estadual “Eugênio Jardim”) 

que dá suporte administrativo e didático-pedagógico ao Centro de Inserção Social e a Casa 

de Prisão Provisória de Rio Verde (GOIÁS, 2018). 

Em 2008, foram feitos novos estudos para reorganizar o currículo da EJA, definição 

das expectativas de ensino e aprendizagem e habilidades comuns (leitura e escrita), 

valorização da cultura local e relações sociais para o mundo do trabalho. Cursos de 

preparação para professores e servidores que trabalham com a educação no presídio foram 

realizadas em várias cidades inclusive no município de Rio Verde, Goiás (GOIÁS, 2018). 

No final do ano letivo de 2009, realizou-se um encontro com os monitores dos 

grupos de estudos (professores representantes de cada área do conhecimento das unidades 

de ensino em que lecionam EJA), nele foi avaliada a proposta curricular e a atuação dos 

profissionais da referida modalidade de ensino. Foi estabelecido que os monitores 

elencassem temas e subtemas relevantes, os quais atendessem as expectativas de 

aprendizagens pautadas na realidade dos educandos, do plano de curso da EJA (Ensino 

Fundamental - Ensino Médio) e da proposta de conteúdo do Supletivo 2009, para a 

construção coletiva do referencial curricular para 2010. 

Em janeiro de 2010 reuniram-se os monitores dos grupos de estudo com os demais 

professores da modalidade EJA, da rede estadual de ensino para estudo e construção coletiva 

por área, do conhecimento do referencial que está sendo trabalhado desde então (2010 e 1º 

Semestre de 2011). 

Reuniram-se também para estudar a proposta curricular os professores que 

ministravam aulas (EJA 2ª e 3ª Etapa) na Unidade Prisional de Rio Verde, discutindo 
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possíveis adequações aos educandos sem interferir na logística do Sistema Carcerário, o que 

tem sido um desafio constante. Mesmo diante de todos os entraves, acreditava-se que a 

educação pode e deve mudar a perspectiva de vida de cada indivíduo que por algum motivo 

vive temporariamente privado de liberdade. 

Dando continuidade às ações, em dezembro de 2010 aconteceu em Goiânia o I 

SEMINÁRIO DE EJA/DIRETRIZES PEDAGÓGICAS EM DEBATE, tendo como objetivo 

apresentar as Matrizes Curriculares-1ª e 2ª Etapa-Ensino Fundamental e as Diretrizes 

Pedagógicas da EJA, resultado de uma pesquisa diagnóstica, de reflexões e discussões entre 

os envolvidos com esta modalidade de ensino. Como Rio Verde já havia feito um encontro 

para reestruturar a proposta da EJA (3ª Etapa), o repasse do seminário, ocorreu apenas para 

os coordenadores pedagógicos das Unidades Escolares, no final do ano letivo de 2010, bem 

como as orientações para o desenvolvimento das atividades do ano letivo de 2011. O material 

impresso da Proposta Curricular da 1ª e 2ª Etapa – Ensino Fundamental foi entregue no início 

de 2011 aos professores da Unidade Prisional (GOIÁS, 2018). 

Os acompanhamentos in loco das atividades desenvolvidas pelas Unidades 

Escolares onde funcionam a modalidade EJA é uma constância, porém, alguns professores 

não desenvolveram as sugestões propostas e não diversificaram a metodologia de trabalho, 

dificultando um pouco a assessoria, muitos deles são resistentes à nova proposta de 

planejamento, como as sequências didáticas. Contudo, percebe-se que a maioria dos 

coordenadores considera importante o acompanhamento das sequências didáticas e as 

demais orientações repassadas, o que tem contribuído para o avanço, mesmo que lento, do 

desempenho acadêmico dos reeducandos (GOIÁS, 2018). 

Segundo o diretor regional de presídios de Goiás, Sr. Jeová Aparecido, os desafios 

eram a consolidação e aproximação recomendada e já iniciada com os reeducandos, 

estabelecendo um processo de construção que assegure no sistema prisional uma educação 

emancipadora ao jovem e adulto em regime de privação de liberdade. Isso se convalidou 

dentro da educação desenvolvida no CIS com seus internos até meados de 2011. Entretanto, 

onde ao entrar a nova administração na Subsecretaria de Educação local, houve um 

retrocesso (dados abaixo) em tudo que dizia respeito à educação de encarcerados no 

município. 

No dia 21/01/2011, reuniram-se todos os servidores que prestam serviço na 

Unidade Prisional na 6ª Regional Sudoeste – SUSEPE/SSP Rio Verde-GO, para estruturar e 

organizar o início das atividades do ano de 2011, sendo destacada a importância da Educação 
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(modalidade EJA) dentro do Sistema Prisional, pela responsável da EJA Profa. Edinalva 

Barboza de Queiroz1 e pelo diretor da 6ª Regional Sudoeste, Jeová Aparecido Gonçalves. 

Na referida reunião ficou estabelecido que as atividades educacionais iniciassem no dia 

24/01/2011, com a apresentação da equipe educacional (professores e coordenadores) aos 

reeducandos e discussão sobre os direitos e deveres acerca da Educação Prisional. (GOIÁS, 

2018) 

                Na semana de 24/01/2011 a 28/01/2011, além da apresentação da equipe 

educacional, houve a organização das salas de aulas e das aulas pelos professores e um 

agente responsável por essa organização dentro da Unidade Prisional. As aulas iniciaram no 

dia 31/01/2011 com uma demanda total de 33 alunos, ocorrendo normalmente até o dia 

08/02/2011. No dia 09/02/2011, um dos alunos foi assassinado dentro da própria Unidade 

Prisional, a partir dessa data as aulas foram suspensas e o presídio entrou em estado de alerta. 

O retorno das aulas ocorreu no dia 21/02/2011, no entanto, com os cortes orçamentários do 

governo (demissão de agentes prisionais e redução na quantidade do combustível), não foi 

possível ministrar as aulas, devido à falta de segurança dos professores, além da dificuldade 

de deslocá-los até a Unidade Prisional, que se localiza na zona rural desse município. 

Os professores tomaram a iniciativa de se deslocarem utilizando seus próprios 

recursos até a Unidade Prisional, esbarrando novamente na questão da segurança. A 

coordenadora Edinalva B. de Queiroz reuniu-se com o diretor da 6º Regional Sudoeste e 

com diretor do Presídio, para discutir e levantar possíveis soluções. Os professores 

retornaram à sala de aula a partir do dia 28/02/2011, para darem continuidade ao trabalho 

pedagógico, no entanto, dia 16/03/2011, as aulas foram novamente interrompidas devido ao 

assassinato de um outro reeducando, tendo como suspeitos de envolvimento alguns 

reeducandos (discentes), acarretando na suspensão das aulas, pois houve um período de 

investigação e coleta de depoimentos. Após o incidente, foi solicitado um prazo para 

regularizar a situação de retorno as aulas.   

No dia 25/04/2011 (GOIÁS, 2018), os problemas relacionados à educação dentro 

do Centro de Inserção de Rio Verde foram detalhadamente repassados à Subsecretária, que 

solicitou uma reunião com a Coordenadora de Recuperação e Produção, onde em comum 

acordo resolveram suspender as aulas na Unidade Prisional de Rio Verde daquele semestre. 

                                                           
1 Ressalta-se que a professora Edinalva Barboza de Queiroz é citada aqui pelas ações pioneiras junto ao 
programa de Educação no CIS em 2011, ou seja, a referida professora não faz parte dos participantes dessa 
pesquisa. As professoras participantes da pesquisa são as que atuavam no CIS Rio Verde (GO) no momento 
da coleta de dados, as quais receberam nomes fictícios. 
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Nesta data foi encerrada as atividades educacionais no CIS de Rio Verde. Após 6 anos sem 

a manifestação do Estado e denúncias recorrentes da comunidade que tinha seus entes como 

presos em regime fechado, e buscavam o Ministério Público Estadual e Municipal, para que 

pudesse voltar com as atividades educacionais dentro do estabelecimento prisional. 

Somente em 2017, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

a Ordem dos Advogados Subseção de Rio Verde, a Secretaria de Educação Estadual, a 

Prefeitura Municipal de Rio Verde e a Secretaria Municipal de Educação inauguraram dentro 

das dependências do Presídio de Rio Verde, uma sala que anteriormente era uma cela tida 

como banho de sol aos detentos e que foi revertida, após uma reforma, em uma sala de aula 

de 30 m² com quadro negro, uma biblioteca (Atividades de Leituras aos detentos), sala de 

informática com 3 computadores ligados a internet para cursos de Educação à Distância e 

um banheiro, tudo nos moldes de uma cela fechada e com segurança.  

O atual prefeito e candidato a prefeito naquela ocasião, em suas promessas de 

palanque, levantou a bandeira da educação aos presos dentro da penitenciaria até então sem 

este direito, desde o encerramento das aulas pela subsecretaria regional de educação.  

 
               Figuras 4 e 5. Entrada da Casa de Inserção CIS - Rio Verde Goiás 
               Fonte: Arquivos do autor 

 

 
                                 Figura 6. Parte lateral do CIS/2011 
                                 Fonte: Arquivos do autor 
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Somente em 2017, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a 

Ordem dos Advogados Subseção de Rio Verde, a Secretaria de Educação Estadual, a 

Prefeitura Municipal de Rio Verde e a Secretaria Municipal de Educação inauguraram dentro 

das dependências do Presídio de Rio Verde, uma sala que anteriormente era uma cela tida 

como banho de sol aos detentos e que foi revertida, após uma reforma, em uma sala de aula 

de 30 m² para atender 2 turmas com 22 reeducandos, cada com quadro negro, uma biblioteca 

(Atividades de Leituras aos detentos), sala de informática com 3 computadores ligados a 

internet para cursos de Educação à Distância a 9 detentos e um banheiro e ao lado um novo 

espaço coletivo para terem banho de sol tudo nos moldes de uma cela fechada e com 

segurança.  

Em 19/04/2018, finalmente a sala de aula foi oficialmente inaugurada dentro das 

dependências do CIS na cidade de Rio Verde - Goiás, com esforço do Estado e Município 

em um trabalho conjunto em fornecer professores, material didático e todo o subsídio 

financeiro e administrativo para que a oferta fosse realizada, a fim de executar uma 

determinação do Ministério Público local e da Comissão de Direitos da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Sub-seção de Rio Verde.  

Frente ao exposto, a educação entre grades não é um direito que esteja plenamente 

assegurado e aplicado a todos os detentos, eis que, além de toda esta burocracia a ser vencida 

para que a educação possa ser desenvolvida dentro do presídio, ainda temos que relembrar 

os critérios que são usados pelos dirigentes locais (diretor, assistente social) para deixar os 

encarcerados exercerem seus direitos ao assistirem e participar das aulas ali ministradas. 

 

2.3 A Oferta de Educação nos estabelecimentos penais: desafios e possibilidades 

 

A Emenda Constitucional n°. 59/2009 propôs uma articulação no sistema de ensino 

para alcançar o aumento supletivo do nível de escolarização da população brasileira. Sendo 

assim, o texto da Constituição Federal de 1988, em seu Art. 208 no inciso I, foi alterado e 

passou a vigorar com a redação que tornou a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 

(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurando inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria (BRASIL, 2009). 

Quanto ao financiamento da educação no sistema prisional, o mesmo é previsto 

também no artigo 18A, no parágrafo 1°, que dispõe que a educação prisional deve ser 

integrada aos sistemas estaduais e municipais de ensino, e será mantida, administrativa e 
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financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas 

também pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária (BRASIL, 2009). 

Por sua vez, o Decreto n.º 7.626, de 24 de novembro de 2011 institui o Plano 

Estratégico de Educação no Âmbito do Sistema Prisional – PEESP e norteia-se pelos 

seguintes objetivos:  

 
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; e  
 
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 (BRASIL, 2011, Art. 4º, Incisos I-VI). 

 

Sousa (2013) aponta que a maior parte da educação ofertada no sistema prisional 

corresponde à modalidade da Educação de Jovens e Adultos, o que cria uma dualidade que 

carece de um olhar na perspectiva deste estudo. De um lado, os altos investimentos para 

manter um preso em suas atividades e estadia diária; de outro, o quantitativo inferior de 

recursos ofertados para a educação na modalidade de EJA. Considerando que o investimento 

por aluno da EJA é em quantitativo inferior ao dos alunos dos demais níveis de ensino, cabe 

imergir na compreensão dessa temática para desvelar como se dá o financiamento da 

educação no sistema prisional. (SILVA, 2017) 

Seguindo o raciocínio acima, se faz necessário afirmar que o que se pretendeu com 

a PEESP foram ao mesmo tempo democratização e interiorização da educação prisional no 

Brasil, ao ponto que ações fossem executadas, os estados elaborassem seus planos de 

educação prisional, que a alfabetização ocorresse de modo universal, que a EJA e a educação 
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profissional e técnica a acontecer nos presídios e, talvez os objetivos mais importantes, 

promover a formação e capacitação e viabilizar as condições de acesso e continuidade dos 

estudos (SILVA, 2017). 

No que concerne especificamente à educação no cárcere, o CNE/CEB, por meio da 

Resolução n.º 02/10 (BRASIL, 2010), estabelece as diretrizes nacionais para a oferta de 

educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 

penais. Nessas diretrizes, é possível entender que o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

enfatiza o diálogo entre a legislação penal, tratados internacionais referentes à garantia do 

direito de todos a educação, como vemos a seguir: 

 

As ações de educação em contexto de privação de liberdade devem estar 
calcadas na legislação educacional vigente no país, na Lei de Execução 
Penal, nos tratados internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das 
políticas de direitos humanos e privação de liberdade, devendo atender às 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino 
e são extensivas aos presos provisórios, condenados, egressos do sistema 
prisional e àqueles que cumprem medidas de segurança. (BRASIL, 2010, 
art. 2º). 
 

Segundo Julião (2016), os avanços normativos na política de restrição e privação 

de liberdade adotados no Brasil são reconhecidos internacionalmente como pontos positivos 

por vários países da América Latina, inclusive sendo referência para as suas discussões. Tem 

fundamentos modernos de execução penal, que reconhece nos condenados pessoas com 

direitos a serem levados em consideração, tratando os apenados como cidadãos, mostrando, 

assim, uma nova perspectiva no futuro dos mesmos, diferentemente de outros países. Uma 

prova clara disto foi reconhecido pelos países integrantes da Rede Latino Americana de 

Educação em Contexto de Encarceramento (REDLECE) como um documento inovador a 

ser seguido, como concepção, pelos países membros (JULIÃO, 2016). 

No entanto, apesar do avanço reconhecido acima destaca-se que conforme dados 

do INFOPEN (BRASIL, 2017) o Brasil ainda conta com poucos presos em atividades 

educativas, apenas 12% dos presos encontram-se incluídos em alguma atividade educacional 

em todo o país. Isso comprova que o que se faz necessário no momento é se efetivar e tornar 

possível todos esses regulamentos sobre a educação em prisões. 

Tanto na Constituição Federal como nos instrumentos legais e normativos 

subsequentes, o direito de jovens e adultos ao ensino fundamental é reconhecido e 

regulamentado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o Parecer CNE 
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n° 11/2000, o Plano Nacional de Educação de 2001 e o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) reafirmam o direito subjetivo do jovem e do adulto à educação, 

compreendido, com honrosas exceções, no sentido restrito do direito à escolaridade 

obrigatória. 

Nesse sentido, vale recorrer a Paulo Freire (1987) que se manifesta questionando 

certas formas de integração do marginalizado à sociedade:  

 

Os oprimidos são a patologia das sociedades saudáveis, que precisam ser 
ajustados, transformando suas mentalidades de homens “ineptos e 
preguiçosos”. Como marginalizados, “seres fora de” ou “à margem de”, a 
solução para eles seria a de que fossem “integrados”, “incorporados” à 
sociedade saudável de onde “partiram” um dia, renunciando, como 
trânsfugas, a uma vida feliz (p. 35). 

  

Se faz necessário, portanto, garantir que seja uma educação voltada para a consciência 

de que as estruturas precisam ser transformadas tendo o detento como princípio norteador 

para estas transformações, não fazendo de conta que se está aplicando a educação como se 

fosse um trabalho formal e necessário, mas sim, inserir experiências, vivências, práticas, 

conhecimentos, experiências no dia a dia com esses alunos que já perderam tanto de sua 

trajetória de vida, pagando pelo erro que cometeram.  

 Um ensino eficaz nestes parâmetros pode ser facilitado pelo desenvolvimento do 

projeto EJA dentro do ambiente tido como não educacional, neste caso, o presídio. Esta 

modalidade de ensino da Educação Básica, regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9.394/96, que garante, no Art. 37: “[...] uma educação para pessoas que 

não tiveram as oportunidades educacionais garantidas em idade adequada, por conta de 

determinantes sociais, econômicos e políticos, como é o caso da pessoa presa que se encontra 

custodiada pelo Estado” (BRASIL, 1996), que nesta condição os privados de liberdade são 

portadores de direitos à alfabetização e a escolarização. 

 Portanto, é dever do Estado garantir a educação para essas pessoas, a fim de que 

elas tenham por direito a reintegração social ao término do cumprimento da pena. Essa 

mesma Lei afirma, também, que a EJA deve articular-se com a Educação Profissional (EP) 

para que os jovens e adultos possam se inserir no mercado de trabalho. O objetivo da EP é 

desenvolver as capacidades e habilidades psicofísicas requeridas em uma determinada 

atividade de trabalho, sendo que pode ser na forma de qualificação, de formação inicial 

técnica, de formação tecnológica etc. (BRASIL, 1996). 
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Foucault (1986) afirma que a aprendizagem da cultura organizacional da prisão tem 

como objetivo principal o disciplinamento do preso. Sendo assim, se pode pensar que 

existem dois tipos de educação no interior do presídio: uma que visa a formação escolarizada 

e outra que tem como objetivo ensinar a disciplina e os comportamentos adequados à ordem 

estabelecida nesses espaços. Português (2010, p. 111) também sinaliza que a educação em 

prisões não é neutra, porque ela pode “[...] de um lado, configurar-se como mais um dos 

instrumentos de subjugação e adaptação, ou, por outro, como elemento ulterior de 

preservação e emancipação dos sujeitos punidos”. 

Pereira (2011) acredita que a mudança na política educacional prisional deve 

começar pelo desvelamento conceitual dessa educação que está na sua diferenciação entre 

educação no cárcere e a educação do cárcere. A primeira é um “[...] processo de acessar 

conhecimentos para aquelas pessoas que estão presas, desenvolvendo-as cognitiva e 

socialmente para que possam se reintegrar à sociedade”, e a segunda são práticas adaptativas 

nas prisões para que a pessoa presa adquira “[...] a cultura e ética carcerária, aceite as regras 

e visão de mundo desse espaço, exerça a submissão e aprenda a lidar com questões que eles 

não estão preparados, mesmo que seja a base da violência física”. (PEREIRA, 2011, p. 46)  

Nessa perspectiva, Pereira (2016) defende que a educação proposta para os 

estabelecimentos de privação e restrição de liberdade tenham, de fato, um cunho de 

integração social por ser uma educação social. Esta, por sua vez, intenciona a emancipação 

das pessoas em situação de vulnerabilidade e desfilamento social e, para tanto, assume a 

organização do coletivo pela pedagogia do oprimido de Paulo Freire – uma pedagogia da 

contracultura carcerária. Scarfó, Breglia e Frejtman (2011, p. 151) sustentam que a educação 

em prisões não é um “dispositivo de tratamento” ou uma “ação terapêutica”, mas um direito 

que tem impacto favorável sobre a melhoria da qualidade de vida dos (as) detentos (as) não 

somente enquanto dura seu aprisionamento, mas também na sua volta à sociedade e ao 

exercício de maiores e melhores direitos.  

 Outra dificuldade e desafio se referem ao sigilo em divulgar informações sobre a 

realidade da educação e situação do encarcerado no Brasil. Pimenta e Moura (2016) chama 

a atenção para o fato de que:  

 

[...] a carência de informações não prejudica apenas o acompanhamento 
social do impacto das ações estatais, mas também a formulação, pelos 
órgãos públicos, de políticas públicas baseadas em evidências, que possam 
ser aprimoradas a partir de monitoramento e avaliações. (PIMENTA; 
MOURA, 2016, p. 13).  
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Segundo Silva (2017), a possibilidade de efetivar concretamente as políticas 

públicas relacionadas à educação no interior da prisão fica comprometida por esse processo 

de invisibilidade realizada pelo próprio Estado na figura de seus agentes públicos, os quais 

dificultam o acesso às práticas educacionais realizadas no interior dos presídios. Nesse 

sentido, afirma que:  

 

É inadmissível pensar que enquanto a sociedade civil, as organizações 
sociais e demais organismos interessados, lutam para construir 
coletivamente soluções para a problemática do sistema prisional, aqueles 
que mais deveriam se interessar em estabelecer esse diálogo com a 
sociedade faça um processo inverso (SILVA, 2017, p. 25). 

  

Tal dificuldade foi observada na realização desta pesquisa, assim como de outros 

estudos realizados (JULIÃO, PAIVA, 2015; SILVA, 2017), demonstram a omissão e o 

silenciamento do Estado em garantir os direitos fundamentais aos seus cidadãos e fazer com 

que esses direitos sejam conhecidos e impulsione outras ações visando o aprimoramento da 

educação nos presídios.  

Sendo assim, a oferta de educação para os reclusos em regime fechado em 

cumprimento de pena, é sim a melhor opção a ser desenvolvida pelos governos responsáveis 

por estes apenados, já que toda ressocialização destes indivíduos e dever do Estado e nada 

melhor para tal fato que a própria educação que neste caso não é um dispêndio com os 

mesmos, mas sim, um direito a serem aplicadas as pessoas reclusas em regime fechado. 
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3 APROXIMAÇÕES, DESAFIOS E CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

Este capítulo descreve o percurso metodológico adotado para a realização da 

pesquisa. Apresenta inicialmente a caracterização do estudo, a relação de participantes e dos 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, e os procedimentos para a coleta e análise 

dos dados. Ao final, descreve o local da pesquisa, com dados relativos à sua implantação e 

funcionamento no município de Rio Verde, Goiás. 

 

3.1 Caracterização do estudo 
 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, que nada mais é que um método de 

investigação científica que foca no caráter subjetivo do objeto analisado, estudando as suas 

particularidades e experiências individuais. Em uma pesquisa qualitativa, as respostas não 

são objetivas e a intenção não é a mensuração ou contabilização de quantidades como 

resultados, mas sim conseguir compreender o comportamento de determinado grupo-alvo 

(MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Segundo Goldenberg (1997, p. 18), “os pesquisadores que adotam a abordagem 

qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas 

as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, e por isso pressupõe uma 

metodologia própria”. Dessa forma, na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o 

sujeito e o objeto de suas pesquisas, nesse sentido, o conhecimento do pesquisador é parcial 

e limitado, e o objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas; 

seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir novas 

informações. 

A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais. Para Minayo (2001, p.14): 

 

A pesquisa qualitativa 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. Aplicada inicialmente em 
estudos de Antropologia e Sociologia, como contraponto à pesquisa 
quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como 
a Psicologia e a Educação. 
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Quanto aos objetivos, a pesquisa em questão se caracteriza como uma pesquisa 

descritiva. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade, no caso, as práticas educativas no ambiente prisional. 

O estudo foi realizado em dois momentos distintos e complementares:  

1) pesquisa bibliográfica com o objetivo de promover aprofundamento conceitual e teórico;  

2)  pesquisa de campo e documental com a intenção de verificar na prática como ocorrem as 

práticas de educação dentro de um presídio do município de Rio Verde - Goiás. 

Como a primeira fase da pesquisa envolve a pesquisa bibliográfica e documental, 

se recorre à Figueiredo (2007), que elucida a diferença entre esses dois tipos de pesquisa. 

Para o autor, ambas têm o documento como objeto de investigação. No entanto, o conceito 

de documento ultrapassa a ideia de textos escritos e/ou impressos. O documento como fonte 

de pesquisa pode ser escrito e não escrito, tais como filmes, vídeos, slides, fotografias ou 

pôsteres. Esses documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e 

esclarecimentos que trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de 

prova para outras, de acordo com o interesse do pesquisador (FIGUEIREDO, 2007). 

A justificativa para realização da pesquisa documental se refere à possibilidade de 

compreensão da dimensão do tempo e o processo de implantação da educação no ambiente 

prisional, no caso específico, a unidade prisional de Rio Verde, Goiás. 

Em relação à pesquisa de campo, conforme prevê Fonseca (2002), esta caracteriza-

se pelas investigações em que, além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza 

coleta de dados junto às pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa.  

 

3.2 O lócus da pesquisa: o Centro de Inserção Social (CIS) de Rio Verde, Goiás 
 

O CIS do município de Rio Verde comporta 438 vagas, mas a realidade não é esta. 

Atualmente estão presentes neste espaço 684 detentos e desta realidade somente 4% a 5% 

são escolhidos e avaliados para poderem ter acesso ao projeto educacional realizado nesta 

localidade, diferentemente do que diz a Constituição Federal em seus artigos e a LEP.  
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Figuras 7, 8 e 9. Alunos e professora ao início do projeto CIS/2004 
Fonte: Arquivo do presídio 

 

 

O projeto EJA não pôde ser ofertado a todos os presos, somente os condenados em 

regime fechado podem usufruir deste projeto, já que os encarcerados em regimes semi- 

abertos ou em liberdade provisória devem frequentar a educação oferecida em escolas 

regulares no turno que ele estiver fora do presídio, em conformidade com a Constituição 

Federal em seu artigo 205 e 206: 

 
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. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
 

Também a Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal (LEP) em seus 

artigos 17, 18 e incisos, nos informa (BRASIL, 1984):   

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. 18-A.  O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 
educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em 
obediência ao preceito constitucional de sua universalização. (Incluído 
pela Lei nº 13.163, de 2015) 

§ 1o  O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema 
estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e 
financeiramente, com o apoio da União, não só com os recursos destinados 
à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração 
penitenciária.  (Incluído pela Lei nº 13.163, de 2015). 
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Figuras 10, 11 e 12. Alunos lanchando dentro da cela onde se tem aula CIS-2004 
Fonte: Arquivo do presídio 

 

3.3 Amostra do estudo 
 

Como participantes de pesquisa tivemos um diretor do presídio (Diretor), uma 

assistente social (AS), três professoras (P1, P2 e P3) e 16 detentos. O diretor do presídio tem 

35 anos de idade e atua na instituição há dois anos. A Assistente Social tem 42 anos de idade 

e atua na instituição há cinco anos. Ambos possuem cursos voltados ao trabalho com pessoas 

em ambiente prisional do ponto de vista administrativo e não educacional.  

Quanto aos professores, P1, do sexo feminino, tem 35 anos e iniciou as atividades 

no CIS de Rio Verde em 2004. A professora P2 tem 49 anos e atua no CIS de Rio Verde 

desde 2016. Já a professora P3 tem 48 anos, e trabalha no período vespertino dentro do CIS 

de Rio Verde há menos de 1 ano. 

Com relação aos detentos, 16 responderam ao questionário e participaram da 

entrevista, sendo 12 homens e 4 mulheres. Foram atribuídos nomes fictícios a cada detento 

e detenta que colaborou com a pesquisa. Outros dados são apresentados no Quadro 4: 

 

Nome Sexo Idade Cor 

Renda média 
antes de 

entrar no 
presídio 

Nível de 
escolaridade 

Jair masculino 53 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Nogueria masculino 35 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Walter masculino 27 anos negra 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Augusto masculino 24 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Fábio masculino 40 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Fausto masculino 35 anos parda 2 salários 
Ensino fundamental 

incompleto 

Walase masculino 24 anos parda 2 salários 
Ensino fundamental 

incompleto 

Felipe masculino 35 anos parda 1 salário Não é alfabetizado 
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Luiz masculino 40 anos pardo 2 salários 
Parcialmente 
alfabetizado 

Nelson masculino 29 anos negro 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

José masculino 24 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Flávio masculino 33 anos branca 2 salários 
Ensino fundamental 

incompleto 

Júlia feminino 32 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Josie feminino 34 anos negra 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Marilia feminino 45 anos parda 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 

Waldirene feminino 49 anos branca 1 salário 
Ensino fundamental 

incompleto 
Quadro 4. Perfil dos detentos participantes da pesquisa 
Fonte: Dados do questionário 

 

Para fazer parte desta pesquisa, todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1), consentindo a participação na 

pesquisa e cientes de que receberam todas as informações necessárias sobre os 

procedimentos que seriam utilizados na coleta de dados. 

 

3.3.1 Instrumentos de coleta de dados 
 

Dentre os instrumentos para a coleta de dados, foram utilizados: 

1) análise dos documentos referentes à instituição onde foi realizada a pesquisa, tais como: 

criação da instituição, início do programa educacional na entidade, entre outros; 

2) aplicação de questionário fechado aos funcionários técnico administrativos que atuamos 

processos educacionais do presídio (APÊNDICE 2), um questionário aos professores que 

atuam nos processos educacionais do presídio (APÊNDICE 3) e um questionário aos 

detentos, de ambos os sexos, visando a uma primeira aproximação com os sujeitos da 

pesquisa (APÊNDICE 4). Foram realizadas adaptações ao questionário utilizado na pesquisa 

de Silva (2017); 

3) entrevista com o diretor e assistente social do presídio; 

4) entrevista com os três professores que atuam nos processos educacionais do presídio, para 

conhecer melhor a dinâmica de funcionamento das práticas pedagógicas no presídio 

(APÊNDICE 5); 
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5) entrevista com os detentos, de ambos os sexos, para conhecer melhor suas histórias de 

vida e suas perspectivas com relação ao ensino que lhes é oferecido na prisão (APÊNDICE 

6). 

Fonseca (2002) afirma que o questionário é utilizado com o objetivo de conhecer 

opiniões, expectativas e situações vivenciadas, ou também para medir determinadas 

variáveis relacionadas ao objeto de estudo. Sua particularidade é a resposta por escrito. O 

autor diferencia os diversos tipos de questionário, explicando que o questionário fechado é 

aquele em que as respostas são limitadas; o questionário misto articula respostas fechadas e 

abertas. A aplicação do questionário fechado nesta pesquisa justifica-se pela necessidade de 

aproximação com os sujeitos da pesquisa e a coleta de dados sócio demográficos. 

Optou-se pela realização de entrevista semiestruturada, porque esse tipo de 

entrevista possui um esquema básico, porém não é aplicado rigidamente. Assim, permite que 

o entrevistador faça as adaptações durante a entrevista, toda vez que julgar necessário e 

permite que o entrevistado fale livremente sobre assuntos que vão surgindo como 

desdobramentos do tema principal. 

As entrevistas foram realizadas e mediadas a partir de um roteiro previamente 

estabelecidos com temas referentes à dinâmica de funcionamento das práticas pedagógicas 

no presídio, expectativas e avaliações quanto às práticas de ensino desenvolvidas no 

presídio; história devida e sua relação com a educação dos (as) detentos (as) (Apêndice E). 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, facilitando assim, a descrição 

das expressões orais dos entrevistados (as). 

 

3.4 Etapas da pesquisa e procedimentos de coleta de dados 

 

A pesquisa foi realizada em um ambiente prisional e este espaço caracteriza-se por 

inúmeras regras e normas jurídicas para o acesso, como autorizações advindas de órgãos 

governamentais que concedem uma autorização para que se possa adentrar ao ambiente a 

ser pesquisado e proceder à pesquisa de campo e acesso ao acervo de documentos oficiais 

pertencentes à instituição. 

O primeiro passo da investigação foi a obtenção da autorização dos órgãos 

pertinentes para realização da pesquisa e coleta de dados (Apêndice 2). Respeitando os 

princípios éticos da Resolução CNS 466/2012, a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética 

e Pesquisa (CEP) da Universidade. Após a aprovação do Comitê (CAAE: 
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08346819.3.0000.8155), foi realizado o contato com o presídio, ocasião em que foram 

explanados os objetivos e procedimentos da pesquisa. Posteriormente, foram realizadas as 

visitas ao presídio, a fim de conhecer a instituição e explicar o projeto de pesquisa. 

A segunda etapa constou da coleta de dados documentais referentes à inserção do 

processo de práticas educativas no presídio. Na terceira etapa se deu a aplicação dos 

questionários e realização das entrevistas. O roteiro da entrevista foi elaborado pelo autor 

com auxílio da orientadora e aplicado pelo próprio orientando, em horários estabelecidos 

previamente pela instituição e pelos participantes, a fim de não causar nenhum tipo de 

constrangimento ou desconforto. Após a realização das entrevistas, as mesmas foram 

transcritas pelo pesquisador. A transcrição foi realizada pelo próprio pesquisador, por 

considerar que a familiarização com o material coletado e o início de sua análise se dá a 

partir desta atividade.  

 

3.4.1 Relatório da visita ao local de pesquisa 
 

Ao adentrar ao espaço do presídio CIS da cidade de Rio Verde Goiás, todo material 

e o pesquisador foram encaminhados à revista pessoal, onde foi praticada uma revista no 

material de estudo que seria aplicado aos alunos detentos, nos pertences pessoais do 

pesquisador, como também revista íntima na entrada e na saída do estabelecimento prisional.  

 
          Figura 13. Centro de Inserção Social de Rio Verde Goiás - CIS/2019 
          Fonte: Arquivo do pesquisador 
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 O horário de entrada era às 7h da manhã no estabelecimento prisional e a saída 

somente após as 17h da tarde do mesmo dia. No horário de intervalo entre a aula do turno 

matutino e do turno vespertino, o pesquisador não podia sair do presídio, tinha que 

permanecer fechado junto com os alunos no horário de almoço, sem poder sair para fazer 

qualquer tipo de refeição, e se alimentar do que era oferecido no estabelecimento prisional. 

 

 
Figuras 14 e 15. Entrada principal do presídio; porta com grade onde é a sala de aula dentro do CIS/2019 
Fonte: Arquivo do pesquisador 
 

Depois desta etapa, um agente carcereiro fez o trabalho de acompanhamento até o 

local onde era desenvolvida a educação aos detentos. A área destinada à alfabetização é um 

pedaço do antigo pátio do banho de sol, destinado a todos os detentos. O local passou por 

reforma e foi construído telhado novo, paredes com grades nas janelas e nas portas, e a sala 

contém 30 metros quadrados, ligados por um corredor muito estreito, que dá acesso a uma 

sala, onde está a biblioteca. Os livros são fornecidos pela Biblioteca Pública Municipal por 

meio do projeto “Leitura”. A sala tem aproximadamente 15 metros de comprimento e duas 

estantes de livros com diversos gêneros textuais e uma mesa de escritório, que é usada para 

fazer anotações e controle sobre quem estava usando o livro e quando deveria devolver.  

 

 

 
Figuras 16 e 17. Sala de leitura dentro do CIS/2017; Secretário Municipal de Cultura na Biblioteca 
Fonte: Biblioteca publica municipal de Rio Verde (2018) 
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Seguindo no corredor, encontra-se outra sala de 15 metros com três baias, onde se 

encontravam computadores com acesso à internet (acesso restrito) para fazerem aulas e 

cursos profissionalizantes à distância (alunos escolhidos através da triagem interna), 

supervisionados por um detento com ensino médio completo. Outra porta dá acesso a um 

banheiro pequeno, que serve para os alunos usarem no momento do intervalo de 15 minutos 

da aula.  

 

 
Figuras 18 e 19. Acesso à sala de aula,biblioteca, informatica e banheiro CIS/2019 

                      Fonte: Arquivo do pesquisador 
 

A sala de aula com 30 metros quadrados possui um filtro de barro, um quadro 

branco de 3 metros fixado na parede frontal, 20 cadeiras com suas respectivas mesas, uma 

mesa com cadeira para a professora trabalhar e um ventilador no fundo da sala, fixo na 

parede. Nas paredes da sala de aula, havia cartazes, com frases demonstrando pontuações, 

tabuada, alfabeto escrita em letras bastão e manuscrita, e textos com diferentes gêneros 

textuais. Nota-se que o ambiente foi trabalhado como uma sala de aula e para que, por algum 

tempo, todos ali se esqueçam que estão dentro de um presídio de segurança máxima e com 

detentos cumprindo pena em regime fechado.  

 

 
Figuras 20 e 21. Sala de aula, alunos (detentos) do turno matutino e a professora no CIS/2019 

             Fonte: Arquivo do pesquisador 
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As aulas no matutino começaram as 7h15mim, os detentos foram trazidos por um 

agente carcereiro que os retirava da cela para caminharem até a sala de aula às 6h30mim e o 

último aluno foi retirado da cela às 7h05mim.  Todos foram algemados em duplas, mulheres 

com mulheres e homens com homens para caminharem até a entrada do presídio, onde 

adentraram à sala onde aconteciam as aulas. Posteriormente, todos foram trancados 

novamente no local das aulas; os detentos em dupla colocavam as mãos para fora das grades 

para que os agentes tirassem as algemas e iniciarem as aulas. Às 9h da manhã, a professora 

parou a aula e deu um intervalo de 15 minutos para todos poderem beber água, ir ao banheiro 

e lanchar, neste caso, apenas se a professora tivesse trazido lanche de casa e passado pela 

revista dos agentes, pois na unidade prisional não existe lanche para os detentos.  

As 11h da manhã, a professora foi chamada para acompanhar a agente da 

carceragem para fazer a revista íntima e olharem seus pertences e se retirar do presídio, pois 

os alunos detentos deveriam juntar-se aos outros detentos para seguirem a rotina do presídio. 

Esta rotina acontece em quatro dias da semana, na segunda feira, terça feira, quinta feira e 

sexta feira, já que quarta feira não tem aula para os alunos no presídio, pois é o dia de visitas 

das famílias aos detentos e não pode haver nenhum tipo de atividade que tire este direito. 

No turno vespertino, as aulas iniciaram às 12h, seguindo a mesma rotina do período 

matutino.  O carcereiro retira outros alunos detentos das celas às 11h40mim e às 12h todos 

já estão na sala, onde acontecem as aulas diariamente com a outra professora. Essa professora 

se desloca da escola no centro da cidade para atender aos alunos no presídio e passa pelo 

processo de revista íntima e de pertences.  Às 16h, ao término da aula, irá fazer a mesma 

rotina da entrada por quatro dias na semana.  

Sabendo desta rotina dos professores e alunos dentro do presídio, o pesquisador se 

organizou para a realização das entrevistas com os alunos detentos, professores, agentes 

penitenciários, diretor do presídio e assistente social que trabalham acompanhando os 

detentos nas aulas.  

Para ter acesso ao presídio, à documentação dos detentos (alunos),  e poder realizar 

as visitas e as gravações das entrevistas neste ambiente prisional, foram necessária várias 

visitas  à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás junto ao seu secretário e diretor 

regional dos presídios para estudarem a viabilidade, disponibilidade de agentes e servidores 

que pudessem acompanhar a realização da pesquisa, assim como conhecer as providências 

que deveriam ser tomadas para que a realização do estudo acontecesse de maneira a não 

mudar a rotina do presídio. Foram quatro meses de audiências, entrevistas, análises de 
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documentos que comprovassem a idoneidade do pesquisador e da orientadora, como também 

da credibilidade do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG. Depois de quatro 

viagens à capital do Estado de Goiás, a autorização foi concedida e assinada pelo Governador 

e pelo Secretário de Segurança Pública de Goiás e seu Diretor Regional de Presídios. Toda 

essa documentação foi enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFG. 

Ressalta-se que a autorização teve tempo de duração previamente definido e 

iniciou-se o cumprimento na data de 22 do mês de maio de 2019, com término em 15 de 

setembro do mesmo ano, prazo este estipulado para iniciar os estudos, entrevistas, 

levantamento de dados documental e estáticos dos alunos detentos e profissionais que 

desenvolvem a educação neste ambiente, como também dos agentes penitenciários 

envolvidos, diretor do presídio e assistente social. 

 

 
Figura 22. Diretor Regional dos presídios de Goiás, Juiz de Execução Penal e Promotor de Justiça na 
sala de aula dentro do CIS em Rio Verde - 2019. 
Fonte: Arquivos do pesquisador 

 

 

3.4.2 O processo de coleta de dados 
 

No início do processo de coleta de dados, foi necessária a identificação legal do 

pesquisador junto ao órgão penitenciário que tirou foto, cadastrou os dados pessoais no 

sistema e fez entrevista sobre o propósito de realizar os estudos neste ambiente prisional. Em 

seguida, foram solicitados todos os documentos que autorizavam o desenvolvimento da 
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pesquisa: o projeto aprovado, com os dados da Universidade Federal de Goiás; dados da 

coordenadora do Programa de Pós-Graduação e da orientadora. Após este trâmite legal, o 

pesquisador foi autorizado a adentrar no presídio e foi apresentado aos agentes carcerários e 

à rotina do local. Em seguida, foi apresentado às revistas íntimas e de pertences e, por fim, 

levado ao local onde são desenvolvidas as aulas dentro da penitenciária.  

Na segunda semana da coleta de dados dentro do espaço penitenciário, o 

pesquisador manteve contato com os detentos (alunos) professores e espaço educacional, o 

que foi muito enriquecedor, contagiante e intrigante.  

No primeiro dia de contado com os alunos foi explicado o porquê da presença do 

pesquisador junto a eles, explicando detalhadamente os procedimentos da pesquisa e a 

finalidade do estudo, suas possíveis divulgações e desdobramentos e também sobre as 

questões éticas referentes aos dados coletados, os quais serão usados para fins estritamente 

acadêmicos em análises e desenvolvimento de uma dissertação de mestrado. 

Na visita seguinte começamos a aplicação do questionário e a realização da 

entrevista com os detentos que participam do processo educacional do presídio, além de 

disponibilizar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE). Os dados foram 

coletados junto aos alunos detentos individualmente em sala separada (na sala de 

informática), usando um gravador de áudio, caneta esferográfica transparente de tinta preta 

fornecida pelo presídio e os questionários acima mencionados. O questionário e roteiro da 

entrevista com os detentos foram antecipadamente vistoriadas pela diretoria do presídio na 

pessoa da assistente social e o diretor do estabelecimento prisional. A metodologia usada foi 

a seguinte: os formulários eram apresentados, lidos e explicados pelo pesquisador, caso 

tivessem necessidade, era relido e após a resposta do entrevistado era anotado pelo 

acadêmico. Na realização das entrevistas, as respostas foram gravadas em áudio no aparelho 

gravador, facilitando a posterior transcrição e análise dos dados. 

Vale lembrar que a realização da entrevista e a aplicação dos questionários só foram 

realizadas após assinatura no TCLE (ou por meio de digitais) e de acordo com a vontade dos 

detentos. Caso não houvesse aceitação, coleta das digitais e consentimento do mesmo, a 

pesquisa não seria realizada com o detento.  

A coleta de dados (aplicação do questionário e realização da entrevista) com os 

detentos teve duração de aproximadamente 43 minutos. Já a coleta de dados com os 

professores, diretores e assistente social teve duração aproximada de 35 minutos. Foram 

realizadas no final do mês de maio, junho, julho e agosto de 2019, sendo entrevistado um 
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diretor do presídio (Diretor), uma assistente social (AS), três professoras (P1, P2 e P3) e 16 

detentos de ambos os sexos, nos turnos matutino e vespertino.  

Ocorreram alguns problemas durante a coleta de dados no presídio. Houve dias em 

que, após a rotina da revista aos pertences (material de pesquisa) do pesquisador e o 

deslocamento para a sala de aula para início da coleta dos dados, os detentos não estavam 

presentes nas aulas e também não havia a possibilidade de que os mesmos fossem retirados 

das celas para a realização da entrevista ou aplicação dos questionários. Devido a mau 

comportamento ou não cumprimentos de tarefas internas ao presídio perdiam as aulas nesse 

dia e não poderiam sair das celas. Em outras ocasiões, não houve aulas por motivo de 

rebeliões realizadas pelos próprios internos e, como medida disciplinar, eles ficaram sem 

aulas durante dois a três dias, além de fazer limpeza de toda a penitenciaria e realização de 

serviços internos. 

Por último, em várias ocasiões, os detentos realizavam solicitações para trazerem 

recados, informações e pedir objetos os seus familiares e advogados, situação está que fomos 

avisados e treinados pelos agentes penitenciários e pela diretoria do presídio a não ajudar.  

 
3.5 A análise dos dados 
 

Os dados obtidos por meio do questionário fechado foram tabulados e 

categorizados, e constam na descrição do perfil dos entrevistados. Os dados coletados por 

meio da pesquisa documental foram utilizados para a caracterização do local da pesquisa, 

assim como relato a respeito da implantação das práticas educativas e rotina de 

funcionamento. 

No que se refere à realização das entrevistas, foram analisadas aplicando a técnica 

da análise de conteúdo, com a ajuda do software Atlas ti 8.0 para windows. O Atlas ti 8.0 é 

um software de análise de dados qualitativos, Computer-AssistedQualitative Data Analysis 

Software (CAQDAS). Trata-se de uma ferramenta usada para analisar textos, vídeos, áudios 

e imagens numa só interface, facilitando e otimizando o processo de análise com grandes 

bancos de dados (WALTER; BACH, 2009). 

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo pode ser entendida como: os dados 

obtidos por meio do questionário fechado foram tabulados e categorizados, em como 

organizados em tabelas demonstrativas, por meio da análise descritiva. 
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Os dados coletados por meio da pesquisa documental e realização de entrevistas 

foram analisados aplicando a técnica da análise de conteúdo, com a ajuda do software Atlas 

ti 8.0 para windows.  

Segundo Bardin (2011), a análise de conteúdo pode ser entendida como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. (2004, p.41). 
 

Se seguiram as etapas da análise de conteúdo: pré-análise; exploração do material; 

tratamento dos resultados, inferência e interpretação. A primeira etapa, pré-análise, consistiu 

da organização do material, a transcrição e digitalização das entrevistas, seguidas de 

sucessivas leituras. No segundo momento, as entrevistas transcritas foram inseridas no 

software Atlas ti, onde foram identificadas as unidades de significado, as quais foram 

atribuídos códigos ou conceitos chave, que expressavam a ideia presente no segmento de 

texto selecionado. Posteriormente, tais unidades de significado foram distribuídas em 

categorias de análise, o que implica em agrupar os dados de acordo com as semelhanças e 

analogias previamente estabelecidas, por meio de critérios determinados, com base no 

problema e nos objetivos do estudo.  

Assim, verificou-se que todo o material poderia ser analisado a partir de algumas 

categorias ou eixos temáticos, a saber: educação na prisão, especificidades das práticas 

educativas, e convivência e relações interpessoais.  

Na fase de exploração do material, as entrevistas transcritas foram inseridas no 

software Atlas ti 8.0, onde foram identificadas as unidades de significado, as quais foram 

atribuídos códigos ou conceitos chave, que expressavam a ideia presente no segmento de 

texto selecionado. Posteriormente, tais unidades de significado foram distribuídas em 

categorias de análise. A categorização no Atlas ti 8.0 consiste em selecionar trechos dos 

documentos aos quais foram atribuídos códigos ou conceitos chave, os quais são 

relacionados por uma opção fornecida pelo programa, que permite conformar as categorias. 

Segue-se, posteriormente, à construção de comparações e contrastes pertinentes.  

Ressalta-se que o software permite buscar material de maneira automatizada, que 

ajudam na exploração de dados com ferramentas como nuvens de palavras, redes, e entre 

outros, as quais são utilizadas também na apresentação dos resultados.  
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Na terceira fase da análise de conteúdo, tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação ocorre a condensação e o destaque das informações para análise, culminando 

nas interpretações inferenciais. De acordo com Bardin (2011) é a fase da análise reflexiva e 

crítica, sendo necessário retornar ao referencial teórico, procurando embasar as análises e 

dar sentido à interpretação. 

Assim, durante o processo de análise de conteúdo se encontraram as seguintes 

categorias de análise: educação na prisão, especificidades das práticas educativas, e 

convivência e relações interpessoais. Tais categorias foram analisadas em função dos 

participantes da pesquisa, ou seja: 1) a educação prisional na visão do pessoal técnico 

administrativo; 2) os profissionais de educação da unidade prisional de Rio Verde e 3) os 

alunos (detentos) e a concepção desta educação em ambiente não educacional. 
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4 PRÁTICAS ESCOLARES ENTRE GRADES NO PRESÍDIO DE RIO 

VERDE-GO 

 

 

Este capítulo analisa e discute os dados coletados junto aos gestores, professores e 

detentos do Presídio Municipal de Rio Verde, Goiás. Inicialmente, se traça o perfil dos 

professores participantes que atuam na unidade prisional e, da mesma forma, se delineia o 

perfil dos detentos, buscando apreender suas opiniões acerca da escolarização no sistema 

prisional e as possíveis contribuições dos processos educacionais desenvolvidos. Optou-se 

também por apresentar os resultados em função do perfil dos grupos pesquisados, ou seja, 

grupo técnico-administrativo (diretor e assistente social), grupo de professores e grupo de 

detentos. 

As categorias de análise obtidas durante o processo de investigação de conteúdo 

perpassam a apresentação dos resultados e discussão em cada grupo/perfil dos pesquisados. 

As categorias são: educação na prisão, especificidades das práticas educativas no ambiente 

prisional, e convivência e relações interpessoais. 

 

4.1 A educação prisional na visão do pessoal técnico-administrativo 
 

Os dados apresentados aqui se referem aos dados da entrevista e questionário 

realizados com o diretor e a assistente social. A figura 23 mostra a rede relacionada ao perfil 

administrativo, com as categorias de análise e os códigos associados a elas: educação na 

prisão (importância da educação e objetivo da educação); convivência e relação professor 

aluno (comportamento dos detentos e relação entre detentos e professores, e detentos e 

pessoal administrativo), e especificidades das práticas educativas (evasão e rotina das 

práticas educativas no presídio). 
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Figura 23. Rede e relação das categorias e códigos - Perfil Administrativo 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

O diretor do presídio atua há dois anos na instituição e especifica que a principal 

motivação para desenvolver o trabalho é a questão financeira, mas acredita e diz que são 

válidas as atividades educativas exercidas no sistema penitenciário. Segundo o diretor, no 

dia a dia dentro da penitenciaria é possível perceber a diferença entre os detentos que 

frequentam as aulas com os detentos que não participam deste projeto, eles são mais 

agressivos e não possuem muita paciência, sempre provocam algum tipo de situação para 

chamar a atenção enquanto os alunos (detentos) concentram-se na leitura de livros da 

biblioteca e sempre estão envolvidos em atividades sociais dentro da prisão. 

A respeito da educação na prisão, Ireland (2011, p.36) acredita que a prática 

educativa pode mudar alguma coisa e que o homem preso tem a vocação para ser mais e para 

refazer-se. Assim, a educação escolar no interior das prisões deve e pode estar comprometida 

com as condições de vida dos encarcerados e contribuir para melhorá-las. 

O diretor deixa evidente, em sua opinião, a importância da educação no ambiente 

prisional. 

 
Sem dúvida que o conhecimento melhora muito o comportamento do 
reeducando aqui neste ambiente fechado e sem nenhuma atividade ou 
expectativa de crescimento, amadurecimento a não ser pela educação que 
é repassada no projeto da escola.  As professoras ajudam bastante estes 
alunos, já que a maioria deles veio para cumprir suas penas aqui no presídio 
sem saber ler e escrever, criando assim um desconforto e insegurança em 
todos os detentos por não saberem identificar e exigir seus direitos.  
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Quando questionado a respeito das condições para que os detentos tenham acesso 

ao projeto educacional dentro do presídio, o diretor afirma que:  

 

Se faz necessário um estudo muito minucioso feito por mim, pela 
Assistente Social, pelo Médico Perito para saber sobre sua saúde e se não 
usa drogas e depois disto tudo analisamos a documentação escolar do 
mesmo para saber a real necessidade da educação em sua vida. Ao ser 
aprovado pela triagem feita por estes funcionários administrativos e se a 
documentação estiver tudo em condições para ser concedida esta atividade 
educacional ao detento, o mesmo estará durante todo o período de estudo 
sendo monitorado pelos agentes penitenciários dentro e fora da sala de 
aula, pois, qualquer deslize ou infração disciplinar que ocorrer envolvendo 
este detento, o mesmo perderá o direito de assistir as aulas e será desligado 
do projeto educacional por mau comportamento, não podendo mais ser 
reintegrado aos estudos. 
 

Pode-se observar, portanto, a dificuldade de se manter a educação em um ambiente 

prisional, dado o antagonismo que separa a lógica funcional das duas instituições envolvidas 

na dinâmica da educação prisional. Nesse sentido, Silva (2011) afirma que dentro do 

ambiente prisional, as práticas educativas convivem diariamente com a prevalência de ações 

que interferem na rotina escolar, como quando os alunos perdem o direito de frequentar as 

aulas devido ao mau comportamento. 

Tal fato é relatado pelo diretor do presídio: 

 

Tenho como concepção que a educação é direito de todos, mas dentro de 
um presídio de regime fechado como é o CIS aqui no município de Rio 
Verde no Estado de Goiás, não podemos conceder este direito a todos, já 
que muitos deles não demonstram nenhum tipo de interesse em estudar, 
mas sim em causar transtorno e indisciplina aos profissionais da educação 
que aqui trabalham como também aos outros detentos que querem aprender 
a ler e escrever no seu período de cumprimento de pena.  
 

Observa-se assim que existe a prática educativa, mas ainda é uma prisão. Conforme 

afirma o diretor do presídio: 

 

Aos detentos que são concedidos o direito de participarem das aulas, 
participam ativamente do projeto e na maioria das vezes não trazem 
nenhum desconforto aos colegas de sala e nem aos professores e o seu 
comportamento perante aos outros detentos é visto com mais cautela e 
respeito, ajudando ao melhor convívio entre os presos.  
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Figura 24. Diretor do CIS/2019 Rio Verde Goiás. 
Fonte: Arquivo do autor. 
 

Com relação ao eixo temático, educação na prisão, o diretor (Com microfone) 

afirma que a educação nesse ambiente deve se basear nos princípios éticos e de respeito, 

visando a reinserção social do apenado. “Sim, sem dúvida, conhecimento melhora o 

comportamento dos detentos no sistema carcerário”. Ressalta ainda que essa prática no 

ambiente prisional não fosse possível sem parceria entre o Poder Judiciário e a Secretaria 

Municipal de Educação de Rio Verde, permitindo a 16 presos reeducandos, os quais já 

podem estudar enquanto cumprem suas penas na Unidade Prisional local. 

Campos (2015) realizou levantamento que demonstra as escolas prisionais 

apresentam número de vagas insuficiente para atender a demanda de detentos interessados 

em participar das atividades educacionais. Da mesma forma, o número de salas de aula e o 

espaço físico são insuficientes, tendo em visto que o espaço prisional não foi pensado para 

a realização de práticas educativas no seu interior. 

No que se refere à assistente social que atua no presídio, trabalha há cinco anos no 

local e relata que a motivação para o trabalho foi profissional. Também possui curso voltado 

ao trabalho com pessoas em ambiente prisional do ponto de vista administrativo e não 

educacional. Como servidora efetiva do município de Rio Verde Goiás, ela foi designada a 

trabalhar junto aos detentos do regime fechado no CIS desde 2014, onde o assistente social 

passou a trabalhar diretamente no local onde se encontram os encarcerados, evitando, assim, 
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o desgaste no transporte prisional para postos de saúde e hospitais, onde fazia o atendimento 

aos encarcerados.   

A importância do trabalho desenvolvido pelo assistente social reflete diretamente 

no bemestar e comportamento dos reeducandos. Corroborando com a opinião do diretor, a 

assistente social também ressalta a educação ética, pautada em valores e visando a reinserção 

social. Diz ainda que “[...] ajuda a manter os detentos mais calmos e cientes das realidades 

deles dentro da perspectiva esperados por eles”. 

Sabemos que a educação nesse ambiente é diferenciada e demanda alguns cuidados 

que somente o profissional da área vai saber distinguir e ajudar a prevenir, apresentando 

algumas especificidades. 

 

Não acreditar em tudo que eles dizem, são muito dissimulados, não usar 
celulares e pertences, não pegar nada vindo deles e nem entregar nada aos 
alunos detentos. (Diretor) 
 
Não usar celulares e pertences, não pegar nada vindo deles e nem entregar 
nada aos alunos detentos (Assistente Social) 

 

O atendimento e estudos sociais para conceder o direito a participar do projeto das 

aulas dentro do CIS acontecem em duas etapas iniciais. A primeira é feita pelo diretor do 

presídio, conforme já relatado, que analisa os possíveis alunos pelo histórico de agressão, 

comportamento, crime praticado e, com estes dados, classifica quem pode e não pode 

participar. 

No segundo momento, as fichas classificadas anteriormente pelo diretor do CIS, 

como alguns apontamentos, são encaminhadas à assistente social que faz um trabalho de 

triagem nas entrevistas com cada um dos reeducandos, que até então estão na pré-lista feita 

e escolhida anteriormente. Após esta triagem inicial feita por estes dois profissionais, 130 

presos foram escolhidos no primeiro momento, e somente 50 chegaram à possibilidade de 

ter o direito de frequentar as aulas fornecidas dentro do presídio, sendo que os demais 

poderão participar novamente da seleção quando melhorarem o comportamento com os 

outros colegas detentos. 

 Assim, dos 50 selecionados para iniciarem as aulas entre homens e mulheres 

detentos, no decorrer dos estudos realizados durante o primeiro semestre, somente 25 a 20 

alunos chegam a concluir o ano letivo do programa. Isto se deve ao fato de que dentro do 

presídio existem regras a serem cumpridas pelo encarcerados que são acompanhadas e 
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avaliadas diretamente e diariamente pelo assistente social e o diretor do CIS, que caso não 

sendo cumpridas pelos detentos, os mesmos são desligados do programa sem direito ao 

retorno ao mesmo dentro do mesmo semestre. O processo educativo consta de avaliações 

periódicas e podem ocorrer reprovações e retirada de detentos do projeto das aulas por mal 

comportamento. 

Nota-se que o grande índice de desistência e evasão escolar dentro do regime 

fechado não é por faltas ou desinteresse do aluno, mas sim pelas regras impostas aos alunos 

(detentos) para poderem ter direito ao acesso à educação possibilitada a eles dentro de um 

ambiente não educacional.  

 

 
Figura 25. Trabalho da assistente social CIS Rio Verde Goiás 
Fonte: Arquivo do autor. 
  

Segundo Julião (2010), a importância da educação no ambiente prisional está em 

coibir a ociosidade nos presídios, pois tal ociosidade, segundo alguns especialistas, provoca 

maior propensão à reincidência, além de dar ao condenado a oportunidade de exercer futura 

atividade profissional, que exija mínima escolaridade. Para esse autor, “[...] a opção por tirar 

uma grande massa da população carcerária que está na ociosidade, colocando-a em salas de 

aula, não constitui privilégio – como querem alguns – mas proposta que atende aos interesses 

da própria sociedade”. (JULIÃO, 2010, p. 09). 
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Da transcrição das entrevistas realizadas com o diretor do presídio e assistente 

social, foi gerada uma nuvem de palavras, com o software Atlas ti 8.0, a qual permite a 

exibição visual da frequência das palavras mais citadas na entrevista (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Nuvem de palavras das entrevistas com o diretor e assistente social 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observa-se que a palavra mais citada foi comportamento. Como já mencionado 

anteriormente, é o bom comportamento do detento (a) que garante seu acesso à educação no 

sistema prisional. Tal preocupação se justifica, tendo em vista que o agente penitenciário 

trabalha diuturnamente em um ambiente de tensão. Sabe-se que a população carcerária não 

é composta apenas por detentos interessados em estudar ou se dedicas às atividades 

ressocializadoras ofertadas nos presídios. 

 

4.2 Os profissionais de educação da unidade prisional de Rio Verde 
 

A figura 27 mostra a rede elaborada com o Atlas ti 8.0, a qual permite visualizar as 

categorias e códigos atribuídos a partir das entrevistas realizadas com as professoras atuantes 

no CIS, Rio Verde.  
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Figura 27. Rede e relação das categorias e códigos - Perfil Professoras 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Uma das professoras que foi a propulsora da educação dentro do ambiente não 

educacional no município de Rio Verde Goiás, a profissional a qual denominamos P1, 

iniciou suas atividades dentro do CIS em 2004, lecionando para 23 detentos de ambos os 

sexos por turno, com muita dificuldade, pois ainda, no início, não tinha a estrutura totalmente 

construída para comportar as aulas a serem lecionadas aos reeducandos. Dessa forma, as 

aulas eram desenvolvidas em corredores e uma sala que futuramente passou a ser modificada 

para atender a escola dentro do CIS.  

 

Figuras 28 e 29. Professora FBS e reeducandos turno vespertino CIS – 2004/2005 
      Fonte:Arquivo da professora P1 
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Desde o início, a maneira de trabalhar com os reeducandos neste ambiente não 

educacional (presídio) sofreu com a evasão escolar, diz a professora P1. “Eles não param de 

frequentar a escola não é por vontade própria, mas sim pelos atos que eles praticam quando 

estão fora da sala de aula”.  

No que se refere ao eixo especificidades da educação no ambiente prisional, a 

professora apresenta opinião distintas dos outros profissionais de educação que atuam neste 

ambiente. Para ela, a mesma educação usada em unidades escolares tidas como normais lá 

fora, é aplicada por ela aqui dentro da sala de aula do CIS.  

Esse relato difere de outras pesquisas já realizadas (CAMPOS, 2015), ao mencionar 

a rotina e a especificidade do professor que atua no ambiente prisional. Também Silva (2004, 

p. 06), ao analisar a organização e efetivação do trabalho das professoras em sala de aula, 

que atuam em ambientes prisionais, afirma que essas professoras: 

 

[...] exercem a docência de acordo com as possibilidades existentes em suas 
condições de trabalho, bem como dos livros didáticos de que dispõem e da 
sua compreensão do que deve ser a educação e, especialmente a 
escolarização no nível inicial. Nesse processo, vão enfrentando as 
situações a partir dos saberes elaborados nas experiências do dia-a-dia e 
como permitem a situação profissional e de trabalho (SILVA, 2004, p. 06). 
 

Nesse sentido, afirmam que a evasão ocorre “[...] por indisciplina e mau 

comportamento dentro do presídio, por este motivo perdem o direito de participarem do 

programa da escola no presídio”, conforme palavras do Diretor e reiteradas pela professora 

P1. 

 

 
Figura 30. Diretor do CIS/2004 no início do programa 
Fonte: Arquivo do autor. 
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No decorrer dos anos, os compromissos com os reeducandos por parte do CIS 

perante a sociedade, familiares e o Estado foram sendo priorizados ao ponto de construírem 

uma sala para prática e desenvolvimento das aulas e dando um suporte maior ao projeto o 

que possibilitou maior número de alunos participantes do programa. 

 Muito mais do que antecipar a saída dos presos reeducandos do sistema prisional, por 

meio da remição pelo estudo, eles vão poder “[...] ser libertados da falta de ensino e de 

educação” (Professora P1). De acordo com a professora P1, a seleção dos presos para 

integrar o projeto passa pela quantidade de pena que eles ainda têm a cumprir, a natureza do 

crime que praticaram e, principalmente, avalia o comportamento deles dentro do 

estabelecimento prisional.  

 
Figuras31 e 32. Ambiente educacional CIS 2005 e em 2006 
Fonte: Arquivo da professora Edinalva 

 

 A professora P2, que trabalha dentro do CIS de Rio Verde desde a reinauguração da 

sala de aula que aconteceu em 2016, acredita nas práticas educativas no ambiente prisional. 

Relata que as aulas acontecem de segunda a sexta feira, nos horário matutino e vespertino, 

sendo as turmas mistas. Na quarta-feira, entretanto, não há aula, pois é o dia de visitas aos 

internos, e isto não atrapalha em nada com o aprendizado de todos, pelo contrário, o contato 

com sua família ajuda a terem um ideal lá fora e que a educação pode ajudar nesta nova 

conquista.  

A respeito do primeiro eixo temático, educação na prisão, a professora afirma que 

a educação se baseia na ética e conduta para a formação humana, visando à inserção social. 

Sobre a importância da educação para os internos, a professora acredita que a educação tem 

um papel relevante. 

 
Trabalhando valores e esperanças para os internos encontrarem alguma 
razão na educação a eles oferecida dentro de um ambiente prisional. 
 
Que ajuda muito. A Educação dentro do presídio pode ajudar bastante a 
vida lá dentro e quando eles saírem do enclausuramento. 
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A fala da professora P2 é interessante porque destaca a importância da educação 

para o encarcerado no momento presente, não só em relação ao futuro, ao momento em que 

sair da prisão. Nesse sentido, Manacorda (1996) ressalta a necessidade de a educação 

prisional ir além da mera formação para o mercado de trabalho. É imprescindível que seja 

uma educação para a formação humana, que vise o desenvolvimento do encarcerado, 

emergindo-o no mundo do saber, de modo a possibilitar novas perspectivas para além do 

mundo do trabalho, embora este seja importante. 

No que se refere ao segundo eixo especificidades da educação no ambiente 

prisional, a professora P2 diz que: 

 

A educação restrita tem que ser planejada de forma diferente das aulas em 
ambientes educacionais tidos como normais”, pois, o que é desenvolvido 
em aula lá fora tem um interesse diferente do que eles realmente necessitam 
aqui dentro. Sendo assim, minhas aulas são planejadas para atender 
necessidade do interno diferentemente das aulas que eu desenvolvo fora do 
CIS.  
 

Com relação à evasão escolar dentro do presídio, esta professora afirma que ocorre 

por distintas razões, sendo uma delas a indisciplina ou porque o único interesse é na remição 

de pena. Sendo assim, alguns internos que não tem interesse na educação, mas somente na 

remição acabam por atrapalhar os alunos e as aulas de forma geral e são convidados a saírem 

do programa educacional. 

Segundo Silva (2017, p. 15), “[...] a educação do preso é um direito. Não tem mais 

o que se discutir sobre isso. No entanto, é tratada como um privilégio, por meio de projetos, 

e não como parte de uma política pública de educação”. Este motivo por si só explica a maior 

parte da evasão escolar dos detentos dentro do presídio, pois se sentem desvalorizados, 

mesmo fazendo parte de uma pequena parcela que tem acesso à educação nestas condições. 

Ou seja, o próprio motivo que ensejou a sua permanência dentro do pequeno grupo de 

escolhidos para ter acesso às aulas, é o mesmo motivo que o enseja a desistir de frequentar 

as aulas.  

Outra questão relevante é o sucateamento pela falta de compromisso histórico com 

o ensino no interior dos presídios. Segundo Silva (2017), os Estados não fazem questão de 

melhorar ou aprimorar as atividades educativas dentro dos presídios, faltam espaços 

apropriados para os estudos, assim como materiais pedagógicos específicos para as 

necessidades dos alunos em privação de liberdade. Além disso, os professores são, muitas 
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vezes, temporários e sem formação específica, isto mostra quanto à estrutura deveria fazer 

parte do projeto antes da construção. 

No terceiro eixo, convivência e relações interpessoais entre alunos e professor (a), 

a professora P2 afirmou em sua entrevista que essa relação é de respeito e que quando os 

alunos notam que outros detentos faltam com respeito, eles pedem para que isso não ocorra 

com a professora. Apenas uma professora relatou casos de indisciplina. 

Ao ser perguntado se era notório ou perceptível as mudanças nos comportamentos 

dos apenados que frequentam as aulas, a mesma respondeu: “Muito pouco, não são todos 

que se percebe a mudança, mas ela existe” (P2). 

Em outra situação foram questionadas sobre qual era a concepção de educação 

dentro do presídio e quais eram as especificidades em trabalhar com a educação de EJA no 

presídio. A professora P2 respondeu que, em sua concepção, a educação dentro do regime 

fechado ajuda muito aos encarcerados e pode ajudar bastante na vida deles lá fora. Sobre o 

desenvolvimento da educação de jovens e adultos no CIS, entende que é o programa mais 

adequado a ser aplicado aos alunos, pois a maioria se encontra defasado em idade e tempo 

escolar e que se fosse trabalhar com livros didáticos e materiais ligados às matrizes escolares 

do ensino fundamental dos anos iniciais, não surgiria o efeito esperado aos reeducandos.  

Quando solicitado maior esclarecimento a respeito do processo de desenvolvimento 

das aulas/atividades e rotina diária em sala de aula com os alunos privados de liberdade, ela 

esclareceu que os reeducandos são deixados na sala de aula pelos carcereiros às 7h da manhã 

e que as alunas do sexo feminino fazem aulas juntos aos detentos do sexo masculino e que 

não existe problema algum por estarem juntos, fazem trabalho e desenvolvem atividades 

conjuntas e que não há falta de respeito entre eles. No decorrer da aula existe um intervalo 

de 15 minutos para o lanche (trazido pela professora), que é feito ali dentro mesmo sem sair 

das dependências da sala de aula e às 11h os carcereiros voltam para levarem os reeducandos 

a suas respectivas celas. 

 
Figuras 33 e 34. Professora KFS e reeducandos turno matutino CIS/2016. 

                             Fonte: Arquivo do autor 
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Figura 35. CIS/2016/2019 
Fonte: Arquivo do autor 
 

 A professora P3 trabalha no período vespertino dentro do CIS de Rio Verde há menos 

de 1 ano. Relatou-nos que o projeto é muito bom, que no início se sentiu um pouco insegura 

por vir trabalhar em uma penitenciária e por pensar que ficaria trancada com os detentos 

todo o período das aulas por quatro dias por semana, já que na quarta feira não haveria aula, 

tendo em vista que é o dia de visitas dos familiares aos alunos (detentos). “Mas foi um 

desafiou e graças a Deus está dando tudo certo, os alunos mantêm o respeito mútuo e 

demonstram muito interessados na aula, isto nos deixa mais intrigado a lecionar a eles”. 

(Professora EAO). 

Uma pesquisa realizada por Novelli e Louzada (2012), ao questionar se professores 

de escolas regulares atuariam em ambiente prisional, encontraram a partir da narrativa dos 

professores entrevistados, o desinteresse da maioria em dar aulas nesse ambiente e tal 

desinteresse advém principalmente do medo. Entretanto, apesar da resistência inicial, ao 

relatarem suas percepções profissionais a partir da prática pedagógica em ambiente prisional, 

alguns professores foram unânimes em pontuar que os medos e inseguranças que marcavam 

o início da jornada foram superados, da mesma forma que a professora EAO relata neste 

estudo.  

Um ponto negativo apontado foi que após o dia de visita aos detentos, os mesmos 

voltam muito agitados e, nesses casos, a aula demora um pouco a entrar no eixo, pois eles 

querem contar como foi o encontro com seus familiares e toma um tempinho do início da 

aula, embora não atrapalhe, pelo contrário, alguns relatos são usados pela professora para 

dar início ao conteúdo que tem a ver com a vida deles. 

A educação neste ambiente não educacional em especial é focada em inserção social 

e comportamento ético e ela têm uma importância muito grande aos alunos (internos). As 
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professoras acreditam que a educação aplicada no ambiente prisional tem um papel muito 

relevante. “Educação que pode mudar a vida destes internos” (P3) 

No que se refere ao eixo especificidades da educação no ambiente prisional, a 

professora diz que “o plano de aula é o mesmo usado com alunos do EJA, onde trabalha em 

outro horário” e que o aprendizado no presídio como na escola onde trabalha em outro 

horário é o mesmo, mas observa que os alunos do presídio levam as aulas mais à sério do 

que alunos matriculados normalmente em escola regular. O que de diferente acontece no 

ambiente prisional, segundo a professora é: 

 

 Existem alguns momentos que tenho que parar a aula e falar um pouco 
sobre algum fato ou notícia que eles não têm acesso aqui dentro do 
presídio, outro dia tive que ouvir um deles falar sobre coisas da vida dele, 
caso contrário, não teríamos aula, ele não iria parar de conversar e tirar 
atenção dos outros colegas.   

 

Segundo os docentes, ofertar aos presos essa perspectiva de um futuro diferente é 

uma das grandes recompensas de quem atua no sistema penitenciário. Os motivos são o 

respeito dos estudantes e a chance de fazer a diferença de fato na vida de alguém. Essa 

diferença se pode observar na fala de um dos detentos entrevistados: “Eu fiquei três anos 

sem estudar e voltei quando cheguei aqui. Os professores são diferentes dos que tive no 

mundão. Se alguém tem uma pergunta, eles sentam do lado e explicam. Quando sair, quero 

estudar e fazer faculdade” (Fábio, detento aluno).  

São depoimentos assim, que fazem que professores, mesmo correndo risco de vida, 

ainda acredite no trabalho da educação na vida de cada um destes alunos encarcerados. Nada 

mudaria se não tivessem o contato do saber no amadurecimento humano que somente a 

educação pode fornecer a estes alunos, daí a importância de acreditar e fazer acontecer a 

educação em ambiente não educacionais. 

Sobre a relação com os detentos e as ideias preconcebidas e desrespeitosas que a 

sociedade tem sobre o presidiário, essas podem ser muitas vezes criadas e reproduzidas, sem 

que tenha existido uma experiência real. A esse respeito, a professora P3 afirma: 

 

A relação com os detentos (alunos) é muito boa, existe um respeito mútuo, 
as alunas do sexo feminino se sentem bem com a presença dos alunos do 
sexo masculino e todos nós respeitamos. Caso haja indisciplina somos 
orientados a chamar os carcereiros e o aluno que faltou com respeito ou 
disciplina em sala é retirado, não só da sala de aula como também do 
projeto educacional. (P3) 
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Nesse sentido, Freire (1987, p. 19) afirma que professores e alunos do sistema 

penitenciário são “[...] seres em situação, encontram se submersos em condições espaço 

temporais que influem neles e nas quais eles igualmente influem”. Vemos, assim que mesmo 

que a prática educacional no âmbito do presídio possa ser desestimulante por vários fatores, 

quando se trata do relacionamento entre alunos e professores, parece que tal situação não 

acontece.  

Também as professoras mencionam que alguns alunos não demonstram muito 

interesse pelo aprendizado, preocupam-se mais com a remição da pena que é de três dias de 

aula por um dia a menos na pena do detento. Isto às vezes os mantém no projeto, já que o 

interesse é na remição da pena. Tal fato foi relatado pelas professoras à assistente social e ao 

diretor do presídio, mas ambos disseram que isto faz parte do processo ali desenvolvido. Por 

este motivo a evasão escolar dentro do presídio não é muito grande, porém, existe para 

aqueles que praticam indisciplina e são retirados do projeto educacional desenvolvido no 

presídio. 

Ainda que possam existir polêmicas com relação à remição da pena por educação, 

segundo Novelli e Louzada (2012), esta tem sido defendida por juristas e estudiosos da 

educação. Primeiro, porque funciona como incentivo para a escolarização dos presos e em 

segundo lugar, porque tem um papel importante na redução da ociosidade dos detentos, fator 

que tem relação com a reincidência e a violência no cárcere.  

 A respeito dos horários das aulas, a professora EAO esclarece que o horário de aula 

é flexível, obedece tanto ao horário pré-estabelecido com a professora como o horário que o 

presídio determina. Algumas medidas de segurança são tomadas como não entrar com 

celular, perfume, objetos de valores como brincos, relógios ou dinheiro em espécie. O lanche 

é levado pela professora, que é vistoriado na entrada pelos carcereiros, e no horário 

determinado são servidos aos alunos. Vale lembrar que os materiais usados em aula são 

guardados na própria sala de aula e que não podem ser levados pelos alunos para suas celas, 

assim os alunos do outro turno podem usar o mesmo material didático.  

 A professora P3 relata uma mudança no comportamento destes detentos desde o 

início das aulas, em comparação com outros detentos que não frequentam o projeto “[...] 

Reconheço sim alguns avanços e que após o dia de visita dos internos eles voltam muito 

agitados para a sala de aula, quase não aprendem”. 

Quando questionada sobre a concepção da educação desenvolvida e quais eram suas 

especificidades em trabalhar com a educação de EJA no presídio, a professora P3 informou 
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que este trabalho educacional é muito bom para os reeducandos, eles necessitam muito de 

trabalho social e educacional neste momento de suas vidas. Relata que conversa muito com 

eles e ouve bastante a todos. Ressalta que poderia haver pelo Estado ou município uma 

formação continuada aos profissionais que trabalham neste tipo de ambiente não educacional 

para que possam melhorar este trabalho prestado a estes alunos encarcerados que se encontra 

dentro do CIS de Rio Verde Goiás.  

Sendo assim, se faz necessário a formação continuada destes profissionais que 

atuam diretamente com alunos em regime fechado, neste caso em tela o Diretor do presídio 

é formado em administração, professores em Pedagogia todas 3 entrevistadas, a assistente 

social tem formação em psicologia e possui curso de assistente social e os 3 agentes 

penitenciários ensino médio, influenciando diretamente no trabalho e segurança exercidos 

na execução de seus trabalhos juntos aos alunos encarcerados. Segundo Goffman apud 

Onofre (2007, p. 95), “[...] a prisão tem como característica o fato de não reconhecer os 

internos como sujeitos, os encarcerados sofrem uma ruptura de seus direitos e nesse sentido 

há uma deterioração da sua identidade”, reforçando assim, a importância do papel da escola 

e do educador na vida destes indivíduos. 

 No que se refere à Educação de Jovens e Adultos presos, Onofre (2007) aponta que 

os detentos e as detentas estão em um processo de socialização no ambiente prisional e que, 

nesse sentido,  

 

a readaptação refere-se muito mais a uma adaptação ao cárcere do que uma 
readaptação à sociedade. Dessa forma, não podemos negar que a partir 
dessas relações estabelecidas, temos uma continuidade do processo 
educativo que se iniciou muito antes da prisão e que faz parte do dia-dia de 
cada ser humano (ONOFRE, 2007, p. 136). 
 

 De acordo com Novelli e Louzada (2017, p. 5), a formação de professores deve ser 

compreendida como uma formação que não se baseia apenas nos conhecimentos técnicos e 

científicos ou metodológicos. Ela vai além, porque a realidade está em constante mudança e 

o saber que se constrói sobre ela precisa ser seguidamente revisto e ampliado.  Dessa forma, 

se enfatiza a necessidade de uma formação que capacite os professores para “[...] analisar as 

mudanças que ocorrem em sua prática, bem como suas atribuições esperadas as mudanças 

no seio da sociedade, levando em consideração a realidade e vivência da comunidade”. 

No que se refere à educação no ambiente prisional, esse educador deve ainda 

conhecer a história da Educação para Jovens e Adultos, as bases legais que asseguram a 
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educação prisional, os direitos humanos, além de valorizar os saberes dos encarcerados (as), 

reconhecendo-os como indivíduos capazes de aprender e atuar na sociedade (RIBEIRO, 

2017). 

Da transcrição das entrevistas realizadas com as professoras foi gerada uma nuvem 

de palavras, o que possibilitou visualizar as palavras mais citadas pelas professoras nas 

entrevistas (Figura 36). 

 

 
Figura 36.  Nuvem de palavras das entrevistas com as professoras. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme o esperado, as palavras em maior tamanho, portanto, as mais citadas 

foram: educação, internos, alunos. Como responsáveis pelas práticas educativas no interior 

do presídio, a educação é que fundamenta o trabalho das professoras, sendo sua maior 

preocupação, embora tenham consciência que essa educação ocorre em um ambiente 

diferenciado, com alunos e alunas que também são diferenciados – internos. 

Silva (2017) alerta para a necessidade de se considerar as especificidades da prática 

docente no interior do ambiente prisional, sobretudo quando se trata da organização dos 

trabalhos escolares. Tal como pudemos constatar nesse estudo, as práticas escolares na 

prisão são dependentes de determinados dispositivos disciplinares, que visam manter a 
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ordem no interior da prisão. De fato, esses dispositivos disciplinares é que vão dizer quem 

vai ou não assistir as aulas. 

 

4.3 Os alunos (detentos) e a concepção desta educação em ambiente não educacional 
 

 O desenvolvimento da pesquisa junto aos detentos foi o momento mais difícil, não 

somente por adentrar a um local perigoso e sempre vigiado por policiais e carcereiros, mas 

também por serem diferentes do nosso cotidiano, em uma escola que sempre está aberta e 

cheia de pessoas como pais, alunos, familiares, funcionários e servidores, entrando e saindo 

a todo o momento.  

A figura 37 mostra a rede com as categorias e os códigos associados à cada 

categoria no perfil detentos (as), participantes das práticas educativas no presídio. 

 

 
Figura 37. Rede e relação das categorias e códigos - Perfil Detentos (as) 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

 

Em relação à categoria de análise, educação na prisão, todos os detentos relatam 

que considera relevante. Dentre os conteúdos que encontram certa relevância, as respostas 
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abrangem desde conteúdos específicos como cálculo, leitura, entre outros, assim como 

questões relacionadas ao convívio dentro da prisão e fora dela. 

 

É muito importante, porque o que se aprende aqui eu posso usar lá fora 
(Jair). 
 
Para aprender cálculos, leitura, interpretação, amadurecimento (Walter). 
 
 
Sim, ajuda a decifrar palavras, escrever, aprende a ler e a entender melhor 
as coisas da vida (Luiz) 
 
Traz conhecimento, dá mais segurança (Augusto). 

Importante para que o preso possa ocupar o seu tempo com os estudos para 
servir quando ele voltar a sociedade e para conseguir um trabalho mais 
digno, para não reincidir no mundo do crime. (Fausto). 

Os motivos para a participação nas atividades educativas no presídio e as 

expectativas advindas dessa participação são explicitados como vontade de aprender e ter 

uma oportunidade fora da prisão. Fábio afirma que quer “[...] aprender para um 

amadurecimento melhor e sair daqui bem”, já Augusto pretende “[...] aprender e dar 

continuidades aos estudos lá fora”. 

A questão da remição da pena também foi citada: 
 

Aprender em primeiro lugar depois a remição. (Fausto) 
 
Aprender a ler e escrever e não voltar para cá e também pretendo ter 
remição de pena. (Luíz) 
 
Ganhar remição e aprender (Ocupar a mente). (José) 

 

Ao falarem sobre o sentido da escolarização em suas vidas, as respostas dos alunos 

detentos retratam fatores pessoais e profissionais. 

Bom para relacionar com as pessoas, educar os filhos, saber fazer contas. 
(Marília) 
 
Melhoras e possibilidade de controlar suas finanças e contas. (Júlia) 
 
Sentido de positividade, felicidade, satisfação pessoal. (Fábio) 
 
É essencial para o ser humano, principalmente aqui na prisão, traz 
capacitação. (Nelson) 
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Vai trazer mais segurança, sabedoria para lidar com as situações diversas 
lá fora. (José) 
 

Essas falas manifestam os sentimentos, desejos e objetivos dos alunos quanto a sua 

decisão em matricular-se na escola na prisão, em vez de permanecer na ociosidade em seus 

pavilhões/celas, embora muitos também façam outras atividades. Percebe-se nas respostas o 

desejo de reconhecimento, via formação escolar, como forma de atingir objetivos pessoais e 

profissionais. Como já mencionado anteriormente, a matrícula na escola passa por um 

processo de triagem, que têm como critério de seleção o bom comportamento no presídio. 

De acordo com Silva (2011), em muitos presídios, frequentar as aulas é considerado um 

privilégio, e para que o detento seja merecedor de usufruir de tal privilégio, deve se 

comportar de maneira exemplar, sendo que mau comportamento e desvio de conduta podem 

acarretar em suspensão desse benefício.  

Todos os alunos (detentos) que se propuseram a participar desta pesquisa sobre a 

educação que estão recebendo dentro do presídio só têm a agradecer, e estão muito felizes 

por poderem exercer este direito, já que muitas outras pessoas encarceradas não podem 

sequer terem contato com a leitura e escrita, pois o comportamento violento e a indisciplina 

não os qualificam a participarem do programa de educação oferecido aos internos. 

Exemplo disto são os relatos de dois alunos que agradecem a convivência, paciência 

e dedicação dos professores e o ensinamento que recebem dos mesmos. Júlia, de 32 anos, 

reconhece o esforço de todos os envolvidos para que a sala de aula no CIS esteja 

funcionando. “É difícil alguém tirar o tempo para se dedicar à gente, sabemos que estamos 

aqui porque fizemos coisas erradas lá fora. Aqui quero aprender o que não tive oportunidade; 

porque quero ensinar para os meus filhos. Como que a gente ensina algo sem saber?” (aluna 

detenta que tem cinco filhos).  

Em relação à categoria “Especificidades das práticas educativas no ambiente 

prisional”, as alunas e os alunos detentos relatam que, além das aulas, realizam outras 

atividades extras, tais como confecção de tapetes e artesanato, informática, leitura de livros 

na biblioteca e alguns fazem cursos à distância. Dos 16 entrevistados, apenas três participam 

apenas das aulas. 

Quando questionados a respeito da educação proposta no presídio e se a mesma os 

estimula a continuar estudando, todos os alunos disseram que sim. 

 

Sim, pela visão de mundo e para tentar recuperar o tempo perdido. (Jair) 
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Estimulam, porque não sabia fazer as coisas e agora já sabe um pouco e 
quer continuar a aprender. (Luíz) 

 

O estímulo para estudar, na fala de muitos, está na figura do professor e na forma 

como se relaciona com os alunos. De acordo com Júlia, “o comportamento da professora, o 

tratamento igual a todos sem desrespeitar ou ignorar por causa dos crimes que praticamos o 

aprendizado a paciência dos profissionais da educação”, são fundamentais para o estímulo 

ao aprendizado no ambiente prisional. 

Refletindo sobre a prisão não ser o melhor lugar para o desenvolvimento de práticas 

educativas, Vieira (2008, p. 34) destaca que: 

 

[...] desde as condições do ambiente, a falta de contato do interno durante 
um período de tempo considerável com a sociedade e com as 
transformações de toda sorte por qual essa passa, até a perda de identidade 
pelos sujeitos privados de liberdade e da possibilidade de executar ações 
rotineiras, como escolher sua comida e o horário em que quer desenvolver 
suas atividades pessoais, é necessário que se implementem ações que 
transformem o espaço da prisão, marcado pelo sofrimento e exclusão em 
local de aprendizagem e esperanças. 

 

Na maioria das políticas e dispositivos normativos brasileiros, a questão da 

importância das práticas educacionais no interior do sistema penitenciário, se justifica pela 

necessidade de ressocialização do apenado, preparando o detendo para o retorno à sociedade 

e para o mercado laboral. A possibilidade de inserção social, de conseguir um trabalho 

quando sair da prisão foi também manifestado por muitos dos detentos. A escola para eles, 

“[...] ajuda a ter esperanças e estimula a sair daqui e ter um trabalho e estudos lá fora” 

(Fausto); ou cria “[...] perspectiva de futuro, de melhorar de vida” (Waldirene). 

No entanto, segundo Graciano e Shilling (2008), as práticas educacionais no 

ambiente prisional deveriam ser vistas como um direito humano, que promove a 

emancipação do indivíduo. Em uma pesquisa realizada com detentos, sobre o interesse a 

participação destes nas práticas educacionais, Graciano e Shilling (2008, p. 129) apresenta 

uma fala de um de seus entrevistados, que afirma:  

 

(na cadeia) você fica muito excluída, as pessoas mandam em você, medem 
a hora certa para levantar, dormir, tomar banho, almoçar, apagar a luz... 
então você passa a não pensar... aqui você não pensa, e na escola você é 
obrigada a pensar, tem as matérias... um monte de coisa. Aí você sente que 



97  

 
 

tem que colocar sua cabeça para funcionar, isso é bom que faz você se 
sentir viva. (GRACIANO; SHILLING, 2008, p. 129) 
 

No que se refere à terceira categoria de análise, convivência e relações 

interpessoais, foi possível entrever que as relações estabelecidas na sala de aula dentro da 

prisão, ocorrem não somente por meio do ensino de determinados conteúdos da EJA, mas 

também por meio da convivência, valores e comportamentos experimentados e 

compartilhados por professores e alunos. 

Todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que as professoras tratam os 

alunos com respeito e consideração, que ouvem o que têm para dizer e que, em sala de aula, 

não se interessam pelos motivos que levaram à prisão dos alunos. 

 

Se sente bem à vontade com a professora e com os colegas de ambos os 
sexos quando desce para a sala de aula. (Walase) 
 
Se dão bem, muito respeito, conversam, chegam a se confraternizar, 
porém, dentro da sala de aula. (Júlia) 
 
Relação boa com a professora e com os colegas em sala até com as meninas 
existe respeito. (Felipe) 

 

Pode-se observar que para os alunos detentos, a escola é o espaço onde há a 

possibilidade de interação, de cooperação e de respeito mútuo, entre os detentos e detentas 

e entre estes e as professoras.  

Quando questionados se percebem diferenças na interação com os alunos detentos 

e com os detentos que não frequentam as práticas educativas, as respostas variaram. Dos 16 

entrevistados, apenas dois dizem não perceber nenhuma diferença. Luiz afirma que essas 

diferenças são perceptíveis apenas no espaço da sala de aula, no momento da aula, porque 

quando voltam às celas, essas diferenças não existem. Tal fala remete ao já apontado por 

Graciano e Shilling (2008), ao afirmar que a vida na prisão está dividida “em duas esferas 

distintas: a cadeia e a escola”, o que talvez explique as diferentes maneiras de se comportar 

dos detentos. 

Ainda de acordo com alguns entrevistados, essas diferenças são perceptíveis, pois, 

 

Os meninos que estudam são mais calmos, tem paciência, enquanto os 
outros não. (Josie) 
 
Muda o comportamento o jeito de falar e de expressar. (Waldirene)  
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Os presos que frequentam aula são mais educados e sabem conversar, os 
outros não. (Júlia) 
 
Sim, através do comportamento e das opiniões de cada um. (Fausto) 

 

No entanto, sabe-se que é necessário primeiramente que o detento queira uma 

mudança no ambiente carcerário, para depois a escola interagir para seu acontecimento. É 

importante também ver o detento como pessoa e dar a ele a possibilidade que projeta seu 

futuro “[...] que não seja a transcrição das vontades do sistema penal, mais um futuro com 

todo conhecimento de causas e da causa do encarceramento (MARTINS, 1999, p. 74). 

De acordo com Coyle (2003), um preso reabilitado não é o indivíduo que aprendeu 

a sobreviver bem na prisão, e sim aquele que, após sair da prisão, tem êxito fora. Nesse 

sentido, é necessário que as autoridades penitenciárias priorizem as atividades que 

possibilitem os recursos e as habilidades de que os detentos e as detentas necessitam para 

viver bem fora da prisão. Para isso, se faz necessária a vinculação das atividades que os 

detentos e desempenham na prisão com as possibilidades de trabalho no mundo externo. De 

acordo com Coyle (2003, p. 101), “[...] as pessoas presas precisam ser ajudadas a adquirir 

habilidades e desenvolver a capacidade de ganhar a vida e sustentar uma família, tendo em 

conta a discriminação que ex-presidiários provavelmente enfrentarão quando procurarem 

encontrar emprego”. 

Nesse sentido, Coyle (2003) ressalta que não basta que as autoridades penitenciárias 

meramente tratem os presos com humanidade e dignidade (formalidades); devem oferecer 

também oportunidades de mudanças e desenvolvimento aos presos sob sua custódia, o que 

exige habilidades consideráveis e muito empenho em todo processo de encarceramento, 

reabilitação e ressocialização. 

[...] Para tanto, deverão ser empregados todos os meios apropriados, 
inclusive atendimento religioso, nos países onde isso for possível, 
educação, orientação vocacional e capacitação profissionalizante, 
assistência social, aconselhamento para o emprego, desenvolvimento físico 
e fortalecimento do caráter moral, conforme as necessidades individuais de 
cada preso, levando-se em conta sua história social e criminal, suas 
capacidades e aptidões físicas e mentais, seu temperamento pessoal, a 
duração de sua sentença e suas perspectivas após a soltura. (COYLE, 2003, 
p. 101-102) 

 

Portanto, a educação não deve ser considerada e tratada como uma atividade extra 

e opcional na lista de atividades oferecidas às pessoas presas. Em primeiro lugar, a educação 
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deve se concentrar nas necessidades básicas do indivíduo que precisa ser reintegrado à 

família ao trabalho e à vida social, de modo que todas as pessoas que se encontram na prisão 

por qualquer período de tempo possam aprender habilidades tais como ler, escrever e fazer 

cálculos aritméticos básicos que as ajudarão a sobreviver no mundo moderno. 

Por fim, da transcrição das entrevistas realizadas com os detentos, por meio do 

software Atlas.ti 8 geramos uma nuvem de palavras, a qual permite a exibição visual da 

frequência das palavras mais citadas pelos detentos nas entrevistas. Como se podem observar 

na Figura 38, as palavras em maior tamanho e as mais citadas foram: aprender, professora, 

respeito, leitura, colegas, ajuda, diferença, etc. Pode-se dizer que as palavras mais frequentes 

mencionadas são as mais importantes, na visão dos detentos, com relação à prática educativa 

no ambiente prisional. 

 

 
Figura 38. Nuvem de palavras das entrevistas com os detentos 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Observa-se que a palavra aprender foi a mais citada, seguida da palavra professora, 

o que indica a importância das práticas educativas na prisão, pois no espaço da aula, muitos 

alunos sentem-se acolhidos de alguma forma pelos professores, que ao repassar o conteúdo, 

acabam passando aos privados de liberdade um sentimento de esperança, de recomeço e de 

que se importa com eles. 
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A esse respeito, Onofre (2015) ressalta que as práticas educativas na prisão 

devolvem voz ao ser humano que ali se encontra, voz que ele não tem ou é silenciada nos 

outros espaços do ambiente prisional.  

 

(...) nos espaços prisionais é fundamental a escuta de pessoas que são 
silenciadas pelas normas do sistema penitenciário, abrir espaços para as 
narrativas de vida é dar-lhes oportunidade de saber-se no passado-presente 
em que estão atolados. É resgatar cidadania e dignidade, pois deixam de 
ser um número conferido com base no crime cometido ou em seu número 
de matrícula. (ONOFRE, 2015, p. 250) 
 

Ratifica-se, portanto, a importância da educação para os alunos detentos, sendo 

inclusive um elemento importante no processo de ressocialização do (a) preso (a). No 

entanto, conforme afirma Pereira (2011), é necessário a elaboração de políticas que garanta 

os direitos dos indivíduos encarcerados, direitos que não terminam porque eles estão presos, 

pelo contrário, só tendem a crescer.  

 
Figura 39. Quem sou eu – produção dos detentos na sala de aula 
Fonte: Arquivo do pesquisador 

 
 
 Vemos a importância desta educação no gesto deste aluno “encarcerado” orgulhoso 

em demonstrar o que conseguiu expressar na compreensão, escrita e respostas do texto 

“Quem sou eu”, que antes do contato com a alfabetização seria impossível esboçar algo sobre 

si através da linguagem universal que é a escrita. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foram analisados diversos aspectos 

relativos à educação desenvolvida atrás das grades, em um estudo dentro do presídio no 

município de Rio Verde, Goiás. A pesquisa iniciou-se em março do ano de 2018, com 

estudos teóricos e documentais sobre o tema, não só no município onde se localiza os alunos 

detentos, mas também em aspectos gerais sobre educação aos encarcerados em todo o 

território brasileiro, por meio do levantamento de informações de órgãos públicos ligados a 

esta área e artigos, teses e dissertação que abordam a temática. 

A pesquisa procurou mostrar como são realizadas as práticas educativas de adultos, 

de ambos os sexos, no interior de uma unidade prisional. Para tanto, e atendendo a um dos 

objetivos específicos, foi necessário compreender o processo de implantação e de execução 

da educação prisional no CIS de Rio Verde.  

Foi possível constatar que a legislação não apresenta empecilho para a oferta da 

educação escolar no âmbito prisional. Ao contrário, são leis atualizadas e em conformidade 

com as necessidades dos (as) detentos (as). No entanto, o sistema penitenciário enfrenta 

grandes dificuldades para colocar em práticas propostas educacionais previstas em lei 

federal. Em Rio Verde – Goiás se ofereceu a educação no CIS em meados de 2004, através 

do Estado, sem a participação do município inicialmente. 

 Mas foi em meados do ano de 2008 que o Estado solicitou professores para 

ajudarem na educação dentro do CIS para poderem desenvolver a educação aos detentos que 

ali cumprem pena restritiva de liberdade, já que a participação do Estado em arcar com todo 

o programa estava ficando muito dispendiosa e o programa educacional estava correndo 

risco de ser cortado.  A partir de então, professores municipais começaram a lecionar a estes 

detentos e, desde o ano de 2011, trabalharam com muita dedicação e profissionalismo, já 

que em anos anteriores estavam desenvolvendo cursos para desenvolverem melhor suas 

atribuições como professores em ambientes prisionais, tudo isto, pela aplicação de cursos e 

formações oferecidas pelo Estado e Município.  

Em 25/04/2011 (GOIÁS, 2018), os problemas relacionados à educação dentro do 

Centro de Inserção de Rio Verde foram detalhadamente repassados à Subsecretária, que 

solicitou uma reunião com a Coordenadora de Recuperação e Produção, onde em comum 

acordo resolveram suspender as aulas na Unidade Prisional de Rio Verde daquele semestre. 
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Nesta data foram encerradas as atividades educacionais no CIS de Rio Verde, após cinco 

anos sem a manifestação do Estado e denúncias recorrentes da comunidade contra a falta de 

direitos sociais (educação) aos detentos procurou o Ministério Público Estadual e Municipal. 

Somente em 2017, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 

a Ordem dos Advogados Subseção de Rio Verde, a Secretaria de Educação Estadual, a 

Prefeitura Municipal de Rio Verde e a Secretaria Municipal de Educação inauguraram dentro 

das dependências do Presídio de Rio Verde, uma sala que anteriormente era uma cela 

destinada ao banho de sol aos detentos e que foi revertida, após uma reforma, em uma sala 

de aula de 30 m² com quadro negro, uma biblioteca (Atividades de Leituras aos detentos), 

sala de informática com 3 computadores ligados a internet para cursos de Educação à 

Distância e um banheiro, tudo nos moldes de uma cela fechada e com segurança.  

Os demais objetivos específicos deste estudo consistiram em analisar como os 

funcionários do Estado (diretor, assistente social e professores) percebem a execução das 

atividades desenvolvidas no ambiente prisional, e entender como os detentos, de ambos os 

sexos, avaliam a existência de atividades educacionais no ambiente prisional. Para atender a 

esse objetivo, realizamos entrevistas e aplicamos questionários.  

Da análise dos dados, surgiram as três categorias de análise: educação na prisão, 

especificidades das práticas educativas e convivência e relações interpessoais. Dentro das 

categorias apontadas, na primeira, que trata da educação na prisão, o diretor relata que é de 

suma importância aos detentos ao processo de ressocialização, porém, não pode oferecer a 

todos, pois alguns destes detentos não estão ali com intuito de educar-se ou exercer seus 

direitos a mesma, mas sim causar violência e direcionar outras pessoas a serem violentos e 

organizarem alguma forma de não cumprirem suas penas. Já os professores não têm uma 

opinião muito diferente, também concordam que a educação é primordial a estes alunos 

detentos e que sem a mesma, dificilmente algo mudaria na percepção de ressocialização aos 

mesmos. Não compartilham, entretanto, da forma como ocorre a escolha dos para frequentar 

as aulas, por meio do bom comportamento, já que a lei garante a educação para todos. Os 

alunos dizem, em sua grande maioria, que a educação na prisão é muito boa e gratificante e 

estão muito contentes com a oportunidade de estudar e poder aproveitar o tempo que estão 

em cumprimento de pena, não esquecendo que ao terminarem o cumprimento de suas penas 

ainda terão um certificado de conclusão de seus estudos e a oportunidade de arrumar um 

emprego melhor do que tinham antes de iniciarem o cumprimento de suas penas.  
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Na segunda categoria de análise, especificidades das práticas educativas, o diretor 

e a assistente social afirmam que fazem uma seleção entre todos os detentos para poderem 

escolher quais destes podem participar do projeto educacional dentro do presídio, já que 

alguns detentos não estão ali para estudar e nem querem. Já os profissionais da educação que 

ali trabalham, alegaram que gostam muito de trabalhar junto aos alunos (detentos); no início 

tiveram um pouco de medo e receio por se tratar de um ambiente prisional diferente do 

habituado em sua profissão, mas foi aos poucos que esta interação entre educação e alunos 

presos foi cativando e ganhando espaço para a atuação profissional junto aos mesmos. Tanto 

o Estado como o Município trabalham muito pouco sobre a formação continuada voltada à 

educação neste tipo de ambiente, mas a força de vontade faz com que estes profissionais da 

educação aprimorem cada vez mais, por conta própria, por meio de técnicas e estudos 

voltados à desenvoltura em sala de aula junto aos alunos encarcerados. Vale ressaltar que 

não ganham nada a mais por trabalharem neste tipo de ambiente perigoso e hostil. Por sua 

vez, os alunos (detentos) demonstram grande satisfação, um respeito mútuo aos profissionais 

da educação que ali estão diariamente com eles transmitindo conhecimento, tratando todos 

indiferentemente do crime que cometeram de forma igual e sem preconceitos. Ensinam, 

cuidam, transmitem saberes e experiências importantes aos que, pela situação que se 

encontram não a detém e não possuem acesso a tal. 

Com relação à última categoria de análise - convivência e relações interpessoais - 

os funcionários do presídio acompanham os profissionais de educação em todo lugar que 

vão, passam por vistorias diariamente como qualquer outra pessoa ao fazer visita aos 

detentos e esta convivência com agentes carcereiros, diretor e assistente social é um pouco 

incômoda, já que “temos hora para entrar e sair das celas onde é a sala de aula, não podemos 

ir ao banheiro ou lanchar se não for com a companhia de um agente, nos sentimos vigiados 

a todo o momento, isto causa sim incomodo”. O convívio dos alunos homens e mulheres no 

ambiente educacional é muito respeitoso, todos se interagem e aprendem coletivamente sem 

nenhum tipo de preconceito ou implicância. Os reeducandos (as) têm nos profissionais da 

educação muita gratidão e esperança de um futuro melhor ali e fora do presídio quando 

ganharem liberdade, todos eles veem a educação como algo primordial e nenhum deles, por 

pior que tenha sido seu crime, vê a educação oferecida ali como algo ruim, pelo contrário, 

enxerga esta oportunidade dada a eles como algo importante para sua vida e acreditam 

firmemente nesta educação a eles oportunizada. Seja a idade que tenham ou o tempo de 

cumprimento de pena, o que de fato importa a eles é aprender cada vez mais.  
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A principal limitação encontrada para a realização dos estudos junto ao ambiente 

prisional se refere à dificuldade de conseguir autorização junto à Secretária de Segurança 

Pública do Estado de Goiás para que pudéssemos entrar ao presídio e ter acesso aos 

documentos educacionais destes detentos, como também aos profissionais que trabalham 

diretamente com este público: professores, diretor, carcereiro e demais funcionários. É 

verdade que as autorizações, entrevistas e viagens para conseguir este objetivo ultrapassaram 

as datas estipuladas em nosso cronograma de execução da pesquisa, no entanto, ao ser 

concedido fizemos um trabalho intenso e bem direcionado, nos concentrando no período que 

foi concedido para obter da melhor maneira possível os dados da pesquisa. 

Essa dificuldade se relaciona também com a questão da visibilidade das ações 

educativas que se desenvolvem na prisão, pois existem poucos dados divulgados referente a 

este assunto e tudo indica que o principal motivo é a falta de publicidade que os órgãos e 

governantes julgam ser necessária ao tratar da educação a presidiários. É algo caro e 

desgastante a ser divulgado, pois nem tudo ali encontrado está como deveria ser. Falta muita 

verba para manter uma escola dentro de uma agência prisional, pagar professores, material 

didático, lanche aos encarcerados, oportunidade de acesso a cursos e educação à distância, 

computadores, internet, biblioteca, funcionários para manterem a segurança de professores 

e dos próprios detentos no momento das aulas. Além disso, ninguém vai verificar se o direito 

dos encarcerados está sendo cumprido ou não, somente quando há denúncia dos órgãos 

fiscalizadores e defensores dos direitos humanos que vão a estes locais e obrigam o Estado 

a realizar o que impõe a Lei.  

É necessário relatar neste momento, que a realização desta pesquisa e a elaboração 

desta dissertação abriu novos horizontes para se descobrir e aprender mais sobre a educação 

transmitida em presídios de todo o Brasil e, se possível, fazer a comparação, estudos e 

análises com a educação desenvolvida em outros países. 

 Para finalizar citamos as palavras de (Albert Einstein): “tenha em mente que tudo 

que você aprende na escola é trabalho de muitas gerações. Receba essa herança, honre-a, 

acrescente a ela e, um dia, fielmente, deposite-a nas mãos de seus filhos.” 
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