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O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

A remição da pena pela Educação no Congresso 
Nacional 

Legislar sobre o caos! Essa parece ter sido a tarefa a que se propuse
ram deputados federais e senadores no período de 1993 aos dias de hoje 
para encontrar meios de, por um lado, reduzir a superlotação do sistema 
penitenciário brasileiro e, de outro, acenar para a sociedade brasileira 
com perspectivas para a reabilitação do preso. 

A remição da pena pelo estudo é uma das 94 ações previstas no Pro-
grama Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci),1 anunciada 
pelo Ministério da Justiça em 20 de agosto de 2007.

* Roberto da Silva é professor livre docente do Departamento de Administração Escolar 
da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, exConselheiro Científico do Ins
tituto LatinoAmericano das Nações Unidas para Prevenção ao Delito e Tratamento do De
linquente, exmembro do Conselho Estadual de Política Criminal e Penitenciária do Estado 
de São Paulo e consultor para Educação em prisões do Programa EUROsocial/Educação. 
É também coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação em Regimes de 
Privação da Liberdade (GepêPrivação), criado em parceria entre a Faculdade de Educação 
da Universidade de São Paulo e o Instituto Paulo Freire, com registro no CNPq desde 2003.
1 Também conhecido como Pacote da Segurança. Teve origem após os ataques do 
PCC em São Paulo, em maio de 2006, e após o assassinato do garoto João Hélio Fer
nandes, em fevereiro de 2007, no Rio de Janeiro.

Por uma Política nacional de 
educação Para os regimes de 
Privação de liberdade no brasil

Roberto da Silva*



82

o espaço da prisão e suas práticas educativas

 O Pronasci tem como objetivo a prevenção, o controle e a repres
são da criminalidade. O programa em tela faz uma articulação dos pro
jetos de segurança com os projetos sociais por meio da integração entre 
união, estados e municípios; prioriza a prevenção e busca atingir as cau
sas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de ordenamen
to social e repressão qualificada. As ações também levarão em conta as 
diretrizes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP).2

A inclusão da remição da pena pelos estudos no Pronasci justificou 
a retomada da discussão do Projeto de Lei 3.569/1993 (doravante PL), 
de autoria do Deputado José Abrão (PSDB/SP) e das sucessivas emen
das, dos substitutivos, apensos e pareceres apostos a ele em diversas 
fases de tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. O 
saldo dessa produção legislativa é um conjunto de sete projetos de lei 
em tramitação na Câmara dos Deputados3 e dois no Senado,4 ao que 
se somam 16 arquivados no primeiro e um no segundo, totalizando 26 
iniciativas parlamentares.

O PL 3.569/1993 sucede o PL 216/1993, o primeiro a propor 
a possibilidade da remição da pena pelo estudo, de forma alternativa 
quando da inexistência de trabalho por deficiência do estabelecimento 
prisional. Esse projeto foi aprovado na íntegra pela Câmara dos Depu
tados e depois enviado ao Senado Federal, na qualidade de casa revisora, 
que o emendou para tornar tanto o trabalho quanto o estudo ensejado
res da remição.5

2 Informação disponível em: <http://www.mj.gov.br/pronasci/data/Pages/MJF4
F53 AB1PTBRNN.htm>. Acesso em: 27 jan. 2009.
3 Deputados autores das propostas: José Abrão (PSDB/SP); Pompeo de Mattos 
(PDT/RS); João Campos (PSDB/GO); Jilmar Tatto (PT/SP); Dr. Ubiali (PSB/SP); 
Zenaldo Coutinho (PSDB/BA); Dr. Talmir (PV/SP).
4 Senadores autores das propostas: Cristovam Buarque (PDT/DF); Aloizio Merca
dante (PT/SP).
5 Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quando um projeto é 
remetido ao Senado e sofre alteração de qualquer natureza, precisa voltar à Câmara. 
Nesse caso a Câmara rejeitou as emendas propostas pelo Senado, resultando no seu 
arquivamento em ambas as casas legislativas.



83

por uma política nacional de educação para os regimes…

Nesse interregno, o governo enviou, em 2001, projeto de lei pro
pondo ampla reforma da Lei de Execução Penal,6 sugerindo o relator 
de então – Ibrahim AbiAckel – que o PL 3.569/1993 fosse apensado a 
essa nova proposta, o que efetivamente foi feito.

Em dezembro de 2008, data do levantamento legislativo encomen
dado pelo GepêPrivação, a matéria estava no Senado, que nomeou o 
Senador Demóstenes Torres (DEM/GO) como relator.

PL no/ano Autor Situação Critérios

216/1993 
Dep. José Abrão 
(PSDB/SP) 

  

Estabelece jornada de trabalho 
de 6 horas para condenados que 
estudem por pelo menos 4 horas 
diárias, diminuindo a contagem 
do tempo de 1 dia de pena por 2 
dias de trabalho ou estudo. 

3.569/1993 
Dep. José Abrão 
(PSDB/SP) 

Tramitação 
da Câmara

Desconta 1 dia para cada 2 dias 
de trabalho ou estudo, mas 
limita a jornada de trabalho a 6 
horas diárias. 

4.527/1994 
Dep. Ivo Mainardi 
(PMDB/RS) 

  

Desconta 1 dia para cada 3 dias 
de trabalho; 1 dia para cada 5 de 
estudo e, no caso de trabalho e 
estudo, desconta 1 dia para cada 
4 trabalhados e estudados. 

870/1995 
Dep. Chicão Brígido 
(PMDB/AC) 

  
Desconta 1 dia para cada 16 
horas de estudo. 

1.565/1996 
Dep. Miguel Rosseto 
(PT/RS) 

  
Estabelece a remição da pena 
pelo estudo. 

3.542/1997 
Dep. Marta Suplicy 
(PT/SP) 

  
Desconta 1 dia para cada 12 
horas de estudo. 

6 A Lei 10.792/03 deu nova redação aos artigos 6o e 112 da Lei 7.210/84, dispen
sando o parecer da Comissão Técnica de Classificação (CTC) e o exame criminológico 
para as progressões e regressões de regime, as conversões de pena, livramento con
dicional, indulto e comutação. Instituiu também o Regime Disciplinar Diferenciado 
(RDD). Curiosamente, o momento foi utilizado para endurecimento da lei, ficando no 
esquecimento medidas que pudessem beneficiar presos, como é o caso da remição da 
pena pelo estudo, que nesse momento já estava pronta para votação e aprovação final.
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PL no/ano Autor Situação Critérios

37/19997 Dep. Paulo Rocha 
(PT/PA) 

  

Desconta 1 dia para cada 12 
horas de estudo e 1 dia da pena 
para cada 3 dias de trabalho ou 
estudo.

1.036/1999 
Dep. Léo Alcântara 
(PSDB/CE) 

  

Desconta 1 dia na pena para 
cada dia de trabalho, mais 20 
horasaulas semanais ou 3 dias 
de trabalho ou 40 horasaulas 
semanais. 

1.226/1999 
Dep. Fleury 
(PTB/SP)

  

Torna obrigatório o trabalho e 
estabelece para autores de crime 
hediondo a remição na base de 
1 dia de desconto para cada 15 
dias trabalhados. 

1.882/1999 
Dep. Rubens Bueno 
(PR) 

  
Estabelece a remição da pena 
pelo estudo. 

2.502/2000 
Dep. Cornélio Ribeiro 
(PL/RJ) 

  
Exclui da remição autores de 
crimes hediondos. 

3.159/2000 
Dep. Valdeci Oliveira 
(PT/RS) 

  
Estabelece a remição da pena 
pelo estudo. 

4.102/2001 
Dep. José Aleksandro 
(PSL/AC) 

  
Estabelece a remição da pena 
pelo estudo. 

4.291/2001 
Dep. Nilton Capixaba 
(PTB/RO) 

  
Estabelece a remição da pena 
pelo estudo. 

4.704/2001 
Dep. Marcos Rolim 
(PT/SP) 

  

Estabelece a remição da pena 
para o preso que frequentar cur
so regular, garantindo a remição 
para os presos que são impedidos 
de trabalhar e elimina a revoga
ção da remição por falta grave. 

5.002/2001 
Dep. Iara Bernardi
(PT/SP) 

  
Desconta um dia para cada 8 
horas de efetiva presença em 
instituição de ensino. 

7 A este foram apensados os PLs 1.036/99, 1.882/99, 2.502/00, 3.159/00, 4.102/01, 
4.291/01, 4.704/01 e 5.002/01.
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PL no/ano Autor Situação Critérios

6.390/2002 
Sen. Maguito Vilela 
(PMDB/GO) 

  Estabelece a remição da pena 
pelo estudo. 

4.230/2004 
Dep. Pompeo de Matos 
(PDT/RS)

Tramitação 
da Câmara

Estende ao preso que estiver es
tudando o benefício da remição. 

6.254/2005 
Dep. João Campos
(PSDB/GO) 

  
Desconta 1 dia para cada 3 dias 
estudados. 

6.298/2005 
Dep. Antonio Carlos 
Biscaia 
(PT/RJ) 

  

Vincula a progressão prisional 
ao trabalho e ao estudo; exclui 
da remição presos que não quise
rem trabalhar e fixa prazo de 
5 anos para o sistema peniten
ciário implantar o sistema de 
trabalho do preso. 

265/2006 
Sen. Cristovam Buarque 
(PDT/DF) 

Tramitação 
do Senado

Desconta 1 dia para cada 3 dias 
de trabalho ou estudo. 

164/2007 
Sen. Aloizio Mercadante
(PT/SP) 

Tramitação 
do Senado

Desconta 1/3 da pena no caso de 
conclusão do Ensino Fundamen
tal, Ensino Médio ou Ensino 
Superior. 

269/2007 
Dep. Gilmar Tatto 
(PT/SP)

  

Propõe a remição da pena de 
estudo, inclusive em cursos de 
requalificação profissional e 
educação a distância. Desconta 
um dia de pena por oito horas 
de aulas presenciais.

1.455/2007 
Dep. Dr. Ubiali 
(PSB/SP)

Tramitação 
do Câmara

Torna o estudo obrigatório du
rante o cumprimento da pena. 

1.936/2007 Poder Executivo   

Desconta 1 dia para cada 18 
horas de aulas assistidas, dividida 
em, no mínimo, 3 dias, acres
cido de desconto de 1/3 dos dias 
remidos no caso de conclusão 
de curso.

2.618/2007 
Dep. Zenaldo Coutinho 
(PSDB/PA) 

  Cria as unidades prisionais deno
minadas escolatrabalho. 

3.390/2008 
Dep. Dr. Tamir 
(PV/SP) 

  
Inclui a capacitação profissional 
na assistência ao egresso. 
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A análise dos projetos de lei apresentados tanto à Câmara dos Depu
tados quanto ao Senado, independentemente de partido político, de 
origem  ou de formação do deputado ou senador, aponta, de forma 
absoluta, para o uso da analogia entre Trabalho e Educação para fins 
de remição. Com o uso da analogia, prevalece a proporcionalidade de 
um dia de desconto na pena para cada três dias de efetiva dedicação aos 
estudos, exatamente como já acontece com o Trabalho.8

Os parlamentares que ousaram sugerir proporcionalidade diversa 
da remição pelo trabalho, ainda que usando a analogia, indicaram, por 
exemplo, um dia de desconto na pena para três, seis, oito, doze, dezesseis, 
dezoito, vinte ou quarenta horas de estudos. 

Curioso observar que entre os parlamentares autores das propos
tas ou designados como relatores constam dois proprietários de rádio, 
nove advogados, dois médicos, um economista e dois empresários: 
apenas um se intitula educador, exatamente aquele que foi ministro da 
Educação e que na campanha à Presidência da República em 2004 tinha 
a Educação como principal estandarte.

“Desenvolver boa vontade, esforço e cooperação do reeducando” (PL 
4.527/1994); “combater (sic) a lei do silêncio que impera nas prisões” 
(PL 37/1999); “conscientização moral por meio do ensino formal” (PL 
1.036/1999); “ausência de diferenciação entre trabalho braçal e trabalho 
intelectual na LEP” (PL 3.159/2000); “esquecimento do legislador em 
omitir o estudo para efeito de remição” (PL 4.291/2001); “generalização 
da experiência positiva do Rio Grande do Sul” (PL 4.707/2001); “desafogar 
o sistema penitenciário” (PL 5.002/2001); “atualização da LEP aos efeitos 
da globalização, que exige mão de obra mais qualificada” (6.254/2005)9 
e; “atender apelos da sociedade civil” (PL 1.455/2007)10 são algumas das 
justificativas apresentadas pelos parlamentares em suas proposições.

8 Para subsidiar esta tarefa foram lidos e relidos todos os projetos de lei apresentados 
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, com especial atenção aos critérios de 
proporcionalidade e às justificativas apresentadas para a proposição.
9 A este nos pareceu que o PL apresenta a melhor justificativa, baseada na Crimino
logia Crítica e nos tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil.
10 O único dos PLs que apresenta estatísticas da Educação em prisões como justificativa.



87

por uma política nacional de educação para os regimes…

A recorrência à analogia com um instituto já existente em lei in
dica esforços dos parlamentares no sentido de ampliar um direito já 
existente  – a remição –, mas que tem se mostrado controverso e pro
blemático na sua aplicação.

Nas exposições de motivos que fundamentam as propostas de depu
tados e senadores não há sequer uma única avaliação sobre a experiência 
de 24 anos com a remição da pena pelo trabalho desenvolvida no Brasil 
e em tantos outros países.11

E não é por falta de estudos ou de material. Sérgio Salomão Shcecaira , 
membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), parecerista desse conselho sobre o mesmo tema, dedica 
todo um capítulo do livro Teoria da Pena (2002) à avaliação da remição 
pelo trabalho.

Luiz Antonio Bogo Chies (2008) defendeu sua tese de doutorado 
na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação do Prof. 
Dr. José Vicente Tavares dos Santos, com o título “A capitalização do 
tempo social na prisão: a remição no contexto das lutas de temporali
zação na pena privativa de liberdade”. 

O trabalho (de doutorado) identifica e analisa a relação entre prisão 
e tempo, a partir das perspectivas dos agentes sociais envolvidos 
nos contextos penitenciários – juízes, administradores de estabe
lecimentos carcerários e presos. Os dados coletados, os quais têm 
como eixo o instituto da remição da pena privativa de liberdade, 
identificam as dinâmicas e estratégias de capitalização do tempo 
prisional e da disciplina dos apenados. A pesquisa permite uma 
percepção mais crítica da complexidade dos ambientes carcerários, 
desvelando dinâ micas de temporalização – experiência e sensação 
social do tempo – que estão inseridas num contexto permeado por 
conflitos e estratégias de dominação entre os agentes sociais e no 

11 Avaliações como essas estavam, à época, disponíveis para livre acesso de deputados 
e senadores. É oportuno conhecer, por exemplo, o texto de Michelle Cristine Assis 
Couto , A remição da pena, vinte anos depois, disponível em: <http://www.juspodivm.
com.br/i/a/%7BF6F5813B9DB14EDAB9A0FC6245849252%7D_014.pdf>. 
Acesso em: 08 jan. 2009. 
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qual se  identificam processos compatíveis com uma noção de campo 
(no sentido bourdieusiano) e seu correlato jogo (Chies, 2008, p. 6).

Essa omissão em relação aos estudos, pesquisas e diagnósticos, tanto 
por parte dos proponentes quanto das comissões legislativas que preci
sam avaliar os diversos aspectos das proposições, faz a remição pelo tra
balho parecer um modelo ideal e bemsucedido, capaz de servir como 
parâmetro para a remição pela Educação.12

Nada mais falso e enganoso! Todas as referências listadas como notas 
de rodapé, e tantos outros estudos cujas referências não caberiam neste 
artigo, são pródigas e unânimes em apontar um extenso rol de lacunas, 
falhas, distorções, divergências de jurisprudência e conflitos jurisdicionais 
que provam que no plano jurídico a remição pelo trabalho não é um 
instituto pacífico, de fácil entendimento e de fácil aplicação. 

No livro O que as empresas podem fazer pela reabilitação do preso (Silva, 
2002) apontei os vícios e as distorções que empresários devem evitar 
na contratação de mão de obra de presos(as) e apontei um leque de al
ternativas por meio das quais governos e iniciativa privada podem criar 
milhares de postos de trabalho no sistema penitenciário.

O Seminário Nacional pela Educação nas Prisões (CNPCP, 2009), que 
ocorreu em julho de 2008 em Brasília, reunindo representantes dos mi
nistérios da Educação e da Justiça, além de diversas secretarias estaduais, 
universidades e organizações da sociedade civil, registrou em seu relatório 
final que “o trabalho na prisão deve ser elemento de formação e não de 
exploração de mão de obra, (grifo nosso) garantida a sua oferta em horário 
e condições compatíveis com as da oferta de estudo”. 

Denúncias recentes veiculadas no Boletim Ebulição (Ação Educativa, 
no 19)

12  Ver estudo de Daiane (2009). Marcos Paulo realizou estudo monográfico na Fa
culdade Patos de Minas, com o título Breve histórico e apontamentos a respeito da remição 
de pena pelo trabalho frente à ressocialização do apenado no processo penal brasileiro. Dis
ponível em: <http://pt.oboulo.com/brevehistoricoeapontamentosarespeitoda
remicao depena21844.html>. Acesso em: 08 jan. 2009.
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mostraram que empresas privadas, instaladas no interior dos presí
dios paulistas, não contratam e chegam a demitir encarceradas que 
insistem  em frequentar a escola. Para a juíza Kenarik Boujikian, da 
Associação Juízes para a Democracia, é notável a falta de critérios e 
regras para a atuação dessas empresas nas penitenciárias e a explo
ração do trabalho das pessoas aprisionadas que, além de não terem 
direitos trabalhistas, são remuneradas com salários baixíssimos.13

O jornal eletrônico do Correio Sindical MERCOSUL noticia que 

o MPT (Ministério Público do Trabalho) formou uma comissão para 
investigar a exploração de mão de obra presidiária no Estado de São 
Paulo e quer atuar com o Ministério Público Estadual para fiscalizar 
o trabalho carcerário e discutir a forma de como a iniciativa privada 
usa o serviço. Denúncias feitas por sindicatos de que empresas fazem 
terceirização selvagem e transferem sua produção para os presídios 
levaram o MPT a investigar o assunto, diz a procuradora Célia Regi
na Camachi Stander, uma das seis integrantes do grupo. O que essas 
empresas fazem é concorrência desleal, uma vez que não têm de 
recolher os encargos trabalhistas e ainda desfrutam da infraestrutura 
fornecida pelo Estado.14

Ou seja, diversos setores da sociedade, inclusive conselhos setoriais, 
sindicatos, imprensa e o próprio governo, apontam falhas na operacio
nalização da remição pelo trabalho: apenas deputados e senadores pare
cem não ter atentado para o fato.

Trabalho e Educação são categorias absolutamente distintas, cum
prem propósitos diferentes na sociedade humana e requerem habilidades 
e competências distintas, ainda que ambas as categorias tenham sido con
cebidas historicamente como caminhos possíveis para a ascensão social. 

13 Disponível em: <http://www.controlesocial.org.br/boletim/ebul19/tem_verde _
imp.html>. Acesso em: 08 jan. 2009.
14 Disponível em: <http://www.sindicatomercosul.com.br/noticia02.asp? noticia  =29
3 46>. Acesso em: 08 jan. 2009.
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As duas questões não podem ser tratadas sob a mesma perspectiva. 
Será preciso, mais adiante, discorrer sobre os objetivos da Educação e 

de como estes podem se articular com os objetivos da reabili tação penal 
para melhor clareza sobre a impropriedade dessa analogia. 

Por ora, é importante atentar para que a remição da pena pela Edu
cação não reproduza os mesmos erros, distorções e vícios ocorridos 
com a remição pelo trabalho, quais sejam: 

•	 trabalho	oferecido	em	instalações	inadequadas	e	insalubres;	
•	 trabalho	como	mera	moeda	de	troca	para	descontos	de	dias	na	pena;	
•	 a	 “matemática	 inexata”	 que	 fundamenta	 a	 operacionalização	 da	

remição (Chies, 2006, p. 123); 
•	 o	conflito	jurisprudencial	quanto	à	forma	de	contagem	do	tempo	

de remição; 
•	 o	conflito	jurisprudencial	quanto	à	legalidade	da	cassação	dos	dias	

remidos como forma de punição; 
•	 o	conflito	jurisprudencial	quanto	à	obrigação	do	Estado	fornecer	tra

balho a todos os presos; 
•	 trabalho	que	não	tem	nenhuma	finalidade	pedagógica;	
•	 trabalho	dissociado	de	uma	proposta	de	Educação	técnica	ou	pro

fissional; 
•	 acesso	ao	trabalho	como	privilégio	e	não	como	direito;	
•	 intermediação	 do	 acesso	 ao	 trabalho	 por	 meio	 de	 fundações,	

ONGs, facções criminosas e lideranças internas; 
•	 desvinculação	do	trabalho	da	cultura	do	trabalho	propriamente	

dita; 
•	 trabalho	como	modo	de	sobrevivência	diária	e	não	como	projeto	

de vida; 
•	 trabalho	 sem	 nenhum	 significado	 econômico	 para	 a	 família	 do	

preso ou seus dependentes; 
•	 negação	dos	direitos	previdenciários	 e	 trabalhistas	 relacionados	

ao trabalho, em desacordo com o que determina o Artigo 39 do 
Código Penal Brasileiro; 

•	 redução	do	trabalho	à	condição	de	exploração	de	mão	de	obra	do	
preso; 
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•	 vinculação	da	remição	à	produtividade	no	trabalho	e	não	à	profis
sionalização; 

•	 exploração	do	trabalho	do	presos	por	parte	de	outros	presos.	

Assim como a remição pelo trabalho não foi precedida nem acom
panhada de nenhuma providência eficaz no sentido de organizar o am
biente e as condições para o trabalho dentro da prisão, a remição pela 
Educação também corre o risco de sofrer da mesma precariedade e virar 
mera moeda de barganha e de troca, introduzindo mais um mecanismo 
de retroalimentação  da cultura prisional. Nos projetos de lei aparecem 
também mecanismos instituindo tanto a obrigatoriedade do estudo e 
do trabalho para presos quanto restrições ou agravamento, por exem
plo, de concessão da remição para autores de crimes hediondos. 

Merece algum comentário a proposta consignada no PL 4.704/2001, 
de autoria do exdeputado Marcos Rolim, do PT do Rio Grande do Sul, 
que, em uma mesma proposição, estabelece a remição da pena para o 
preso que frequentar curso regular, garante a remição para os presos 
que são impedidos de trabalhar e extingue a possibilidade de revogação 
da remição por falta grave.15, 16

No PL 265/2006, um exministro da Educação – Senador Cristo
vam Buarque – propõe remir dois dias da pena para cada cinco dias 
estudados e com uma justificativa de 20 linhas nas quais não apresenta 

15 Os tribunais superiores têm reconhecido a validade da revogação dos dias remidos 
em casos de cometimento de falta grave, conforme determinação da Lei 7.210/84, 
artigos 50 e 127. I. Ver julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 78.178/SP, 2o Tur
ma, Min. Carlos Velloso, j. 09/02/1999), Precedentes no STF: HC 76.2193/SP, HC 
77.593/SP, RExtr. 242.454/SP, e do Superior Tribunal de Justiça (REsp. 194.822/SP, 
5a Turma, Min. Gilson Dipp, j. 02/12/1999), Precedentes no STJ: RHC 6.816SP, HC 
5.954SP, RHC 8.074SP, RHC 7.461DF, RHC 8.263SP, REsp. 12.7910/RJ.
16 Importante registrar que no Rio Grande do Sul, onde surge originalmente a 
proposta  de remição da pena por meio dos estudos, o Tribunal de Justiça tem reiterada
mente suscitado a inconstitucionalidade do artigo 127 da LEP, tal como no exemplo a 
seguir: “AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. A perda do tempo remido, por cometimento  
de falta grave (artigo 127, da Lei de Execuções Penais), padece de vício de inconstitu
cionalidade. AGRAVO PROVIDO” 5a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.



92

o espaço da prisão e suas práticas educativas

nenhum argumento didático pedagógico como seria de se esperar, ele 
afirma, ufanisticamente:

Em suma, a presente proposição se coaduna com a ideia de uma re
volução pela educação, fortalecendo os incentivos para que a popu
lação carcerária busque a instrução formal e contribui, assim, para o 
aperfeiçoamento da legislação penal.

A proposta mais consentânea com os objetivos educacionais defen
didos neste artigo, mesmo assim, incompleta porque sem a devida ar
ticulação dos objetivos da pena com os objetivos educacionais, estava 
até então consignada no PL 164/2007, de autoria do Senador Aloizio 
Mercadante, do PT de São Paulo, que propunha descontar um terço da 
pena no caso de conclusão do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou 
Ensino Superior. 

Ambos os PLs apresentados ao Senado – Buarque e Mercadante – esta
vam, em dezembro de 2008, em vias de serem apensados um ao outro, 
sugerindo, como é da prática legislativa, o aprimoramento dos mesmos.

Em junho de 2007, portanto após a data de apresentação da última 
proposta no Senado, a Câmara dos Deputados recebeu proposição do 
Deputado Dr. Ubiali (PSB/SP), propondo ampla reforma nos artigos 
relativos a trabalho e Educação na LEP e radicalizando o seu artigo 19, 
que, segundo a proposta, passaria a ter a seguinte redação: “O ensino 
fundamental, médio, superior ou profissional será ministrado em todos 
os níveis, respeitando sempre que possível a vocação e limitação inte
lectual do preso ou do internado”. 

A deficiência da proposta está em manter o artigo 20 tal como hoje, 
perdendo a oportunidade de inserir a Educação de presos como parte 
integrante dos sistemas federal, estadual e municipal de ensino.

Este ciclo das proposições parlamentares foi fechado em setembro 
de 2007, quando o governo finalmente se fez presente ao debate por 
meio do PL 1.936/2007, assinado pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro.

O processo de construção de uma lei parece ser imune ao plágio, 
pois deputados e senadores podem – dentro de prazos preestabelecidos 

– apresentarem emendas, substitutivos e requerimentos para apensar  
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uma ou mais propostas, resultando isso em um salutar aprimoramento 
da proposta a ser levada à votação.

É isso que se observa na proposta do Poder Executivo. Sua exposi
ção de motivos evoca os princípios constitucionais, recupera a analogia 
entre trabalho e Educação, suscita os conflitos de jurisprudência e, de 
forma ainda muito ufanista, repete o discurso quanto à melhor qualifi
cação profissional que o estudo (sic) poderá dar ao preso após a obten
ção da liberdade. 

O PL 1.936/2007 evoca também entendimentos prévios entre os 
ministérios da Justiça e da Educação com a Unesco (sic) para estabe
lecer a proporcionalidade de um dia de remição da pena para cada 18 
horas estudadas. Ainda em sua justificativa argumenta que 

o termo horas-aula dirime dúvidas quanto à intenção do PL, a de pre
ver remição apenas para os estudos efetivamente cumpridos em sala 
de aula. Os estudos individuais, ocorridos na própria cela, apesar de 
importantíssimos, não são considerados para fins de remição, pois 
de grande dificuldade para fiscalização e cálculo por parte do juiz 
responsável pela execução penal. Quando o condenado conclui um 
dos ciclos do ensino regular (fundamental, médio ou superior), fica 
demonstrado seu esforço para se ressocializar. Por isso, e para estimulá-
lo ainda mais nos estudos, o PL prevê o bônus de um terço de tempo remido 
para os concludentes de graus de ensino (grifo nosso).

A análise mais detalhada desse PL possibilita ilustrálo com o seguinte  
exemplo: uma pessoa condenada pela autoria de roubo (artigo 157 do 
Código Penal) tradicionalmente recebe uma sentença de condenação de 
5 anos e 4 meses de reclusão, isto é, 1.920 dias de cadeia. Sendo a pes
soa primária, a lei permite a ela obter o Livramento Condicional após o 
cumpri mento de 1 ano, 9 meses e 10 dias, ou seja, exatamente 645 dias ou, 
se quisermos, 15.480 horas. Se essa pessoa for regularmente matriculada 
no primeiro dia de prisão e frequentar a sala de aulas durante seis horas 
todos os 645 em que deve ficar presa, ela terá direito a remir exatamente 
215 dias dessa pena. Esse cálculo serve também para a remição pelo 
trabalho. Como o PL prevê o acréscimo de um terço do total de dias 
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remidos  no caso de conclusão de curso, a pessoa poderá somar mais 71 
dias, totalizando então 286 dias de desconto na pena.

A conclusão é que, do total de 1.920 dias a que foi efetivamente 
condenada, a pessoa – por disposição da lei – precisa cumprir 645, 
mas com a remição pelo trabalho ela pode cumprir 430 dias e com a 
 remição pela Educação apenas 359 dias: uma economia de 286 dias de 
encarceramento.

Não obstante o significativo aprimoramento que ocorreu desde o PL 
216, de 1993, até o PL 1.936, de 2007, ainda é possível observar – do 
ponto de vista estritamente educacional – omissões, lacunas e distor
ções capazes de comprometer um instituto tão importante quanto a 
remição da pena pela Educação.

As sugestões abaixo elencadas representam o resultado da criteriosa 
análise empreendida por um grupo relativamente grande de pessoas e 
entidades e constituem nossa contribuição para o aprimoramento da pro
posta a ser levada à votação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal:

1 instituição da obrigatoriedade de cobertura educacional nos esta
belecimentos prisionais por parte da União, Estados e Municípios, 
como parte integrante dos sistemas federal, estadual e municipal 
de ensino, eliminando completamente a terceirização;

2 subordinação da Educação de presos à legislação de ensino vigen
te no Município, nos Estados e na União;

3 ênfase na Educação Profissional Técnica de Nível Médio como 
forma de articulação entre Educação e preparação para o trabalho;

4 atribuição das aulas a professores integrantes do quadro do ma
gistério das redes federal, estadual e municipal de ensino;

5 obrigatoriedade da existência de um Projeto Político Pedagógico, 
nos termos em que a LDB recomenda, para orientar o plane
jamento, a organização, a execução e a avaliação das atividades 
didáticopedagógicas;

6 proibição explícita de cassação dos dias remidos como forma de 
punição pelo cometimento de falta de qualquer natureza que não 
seja estritamente pedagógica (fraude, cola, plágio etc.), tal como 
ocorre em qualquer estabelecimento de ensino;
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7 inviolabilidade dos bens culturais, instrucionais e didático peda
gógicos por parte de agentes prisionais e policiais durante revis
tas, motins e rebeliões.

Se o trabalho é parte constituinte da pena, logo, está o Estado obri
gado a assegurar as condições necessárias para sua execução, assistindo 
razão ao parlamentar acima citado que estende os benefícios da remição 
ao preso impedido de trabalhar.

De forma análoga, a “instrução escolar” é definida na LEP como 
componente acessório da pena, logo, de oferecimento obrigatório por 
parte do Estado, executor da pena: 

Art. 17 A assistência educacional compreenderá a instrução escolar 
e a formação profissional do preso e do internado. 
Art. 18 O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrandose no 
sistema escolar da unidade federativa (grifo nosso). 
Art. 19 O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação 
ou de aperfeiçoamento técnico.

Articulação entre políticas setoriais no sistema 
penitenciário brasileiro

A “questão penitenciária”, como bem explanou o penitenciarista Au
gusto Thompson,

não tem solução em si porque não se trata de um problema em si, mas 
parte integrante de outro maior: a questão criminal, com referência 
ao qual não desfruta de qualquer autonomia. A seu turno, a questão 
criminal também nada mais é que mero elemento de outro pro
blema mais amplo: o das estruturas sóciopolíticoeconômicas. Sem 
mexer nestas, coisa alguma vai alterarse em sede criminal e, menos 
ainda, na área penitenciária (Thompson, 1998, p. 110).
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Não é uma questão unifatorial, que seja resolvida por meio da abor
dagem unilateral. Temos uma história, uma cultura e uma multiplici dade 
de fatores que concorrem para a produção, permanência e reprodução do 
ciclo de formação da marginalidade social e nenhuma pessoa, entidade, lei ou 
instituição poderia, por si só, erradicar o problema.

Qualquer solução para a questão penitenciária brasileira passa, ne
cessariamente, pela discussão de temas como colonização, escravidão, 
estrutura social, desigualdade, trabalho, educação, saúde etc.

Não podemos ignorar, entretanto, que o Estado brasileiro tem produzi
do, especialmente depois da Constituição Federal de 1988, leis, instru
mentos e mecanismos de exigibilidade de direitos que compõem uma 
espécie de guarda-chuvas para a proteção dos direitos dos segmentos 
sociais minoritários.

Este momento de discussão da remição da pena por meio dos es
tudos configurase como uma oportunidade para que governos, legis
lativo, judiciário, sociedade civil e meios de comunicação coloquem à 
mesa todos os mecanismos legais que possibilitem enfrentar de forma 
corajosa e responsável a questão penitenciária brasileira e esta é – digase 
de passagem – a proposta do Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania (pronasci) “articular políticas de segurança com ações so
ciais; priorizar a prevenção e buscar atingir as causas que levam à violência, 
sem abrir mão das estratégias de ordenamento social e segurança pública.”

Chama a atenção o fato de que nenhuma das propostas de remição da 
pena pela Educação tramitadas no Congresso Nacional estabeleçam esta 
relação explícita com as políticas setoriais. Este lapso já ocorreu em rela
ção ao trabalho, completamente dissociado de uma proposta de Educação 
técnica ou profissional, de geração de renda, de formação de poupança 
ou de responsabilização pecuniária do preso em relação aos crimes come
tidos, reduzindose, na maioria das vezes, a um inócuo discurso sobre as 
virtudes do trabalho à exploração da mão de obra barata do preso. 

A remição da pena deve considerar a sinergia possível entre políticas 
setoriais, incorporando e adaptando as regras já existentes no ordena
mento jurídico brasileiro para potencializar as perspectivas de efetiva 
ressocialização das pessoas presas e é esse exercício que vamos fazer 
nesta seção do artigo. 
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Considerandose os marcos jurídicos e humanitários que fundamen
tam a prática penitenciária no Brasil, faremos algumas considerações a 
respeito de Direitos Humanos, Trabalho, Saúde e Educação, tendo em 
vista única e exclusivamente aquilo que já está consagrado em lei e cuja 
implementação depende tanto de uma visão mais global sobre o pro
blema quanto de articulação interinstitucional entre diferentes órgãos 
de governo.

A concepção de uma política integrada para o sistema penitenciário 
brasileiro poderia, sem maiores complicações, dotar o Estado, gover
nos e sociedade civil de meios eficazes para enfrentar alguns dos mais 
graves que afetam nossos presos.

Desde 1996 o Brasil tem um Plano Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH), que tem entre seus objetivos de médio prazo:

•	 (…)	 promover programas de educação, treinamento profissional e tra-
balho (grifo nosso) para facilitar a reeducação e recuperação do 
preso;

•	 desenvolver	programas	de	assistência integral à saúde do preso (grifo  
nosso) e de sua família; 

•	 proporcionar	incentivos	fiscais,	creditícios	e	outros	às	empresas	
que empreguem egressos do sistema penitenciário;

•	 realizar	levantamento epidemiológico (grifo nosso) da população car
cerária brasileira.

Sete anos depois do PNDH, em 9 de setembro de 2003, por meio da 
Portaria Interministerial 1777, os ministérios da Justiça e da Saúde ins
tituíram o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, inserindo defi
nitivamente a população prisional no Sistema Único de Saúde (SUS).

Para os propósitos deste artigo interessamnos, neste plano, espe
cialmente as seguintes deliberações:

Art. 9o Definir que, nos estabelecimentos de saúde em unidades 
prisionais classificadas como presídios, penitenciárias ou colônias 
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 penais, as pessoas presas poderão ser selecionadas para trabalhar como 
agentes promotores de saúde (grifo nosso).17

§ 1o A decisão de trabalhar com agentes promotores de saúde deve
rá ser pactuada entre a direção do estabelecimento prisional e a(s) 
equipe(s) de saúde.
§ 2o Os agentes promotores de saúde, recrutados entre as pessoas 
presas, atuarão sob a supervisão da equipe de saúde.
§ 3o Será proposta ao Juízo da Execução Penal a concessão do benefício da 
remição de pena para as pessoas presas designadas como agentes promotores 
de saúde (grifo nosso).

E ainda

6.2. Plano de capacitação
a) Estabelecimento de programas de capacitação dos profissionais de 
saúde, dos servidores prisionais e dos agentes promotores de saúde.

E mais

Resultado 5. Organização de um plano de capacitação e educação 
permanente das equipes de atendimento e dos agentes promotores 
de saúde.
Metas:
•	 100%	das	equipes	resolutivas	dentro	do	nível	de	complexidade	

proposta;
•	 100% dos agentes promotores de saúde sensibilizados para ações de pro-

moção de saúde (grifo nosso);
•	 100%	de	servidores	prisionais	sensibilizados	para	ações	de	pro

moção de saúde;
•	 ampliação	dos	conteúdos	de	saúde	nos	cursos	mantidos	pelas	ins

tâncias formadoras do Sistema Penitenciário.

17 Agente Promotor de Saúde é equivalente ao Agente Comunitário de Saúde instituí
do pela Lei Federal no 10.507, de 10 de julho de 2002, que tem as diretrizes para o 
exercício profissional fixadas pelo  Decreto 3.189/99.
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3.1.3. Ações complementares
d) Agentes Promotores de Saúde:
Até 5% das pessoas presas atuarão como agentes promotores de saúde (grifo 
nosso). 
Os presos agentes promotores de saúde terão as seguintes atribuições (grifo 
nosso):
•	 promoção	da	saúde	e	a	prevenção	de	doenças	de	maior	prevalência;
•	 identificação	e	comunicação	à	equipe	de	saúde	dos	agravos	e	ou	

problemas que possam ser detectados durante a sua atividade 
educativa;

•	 acompanhamento	de	 tratamentos	de	 longa	duração,	 tais	 como	
os de tuberculose, AIDS e diabetes, entre outros, verificando as 
condições de adesão, abandono e as inadequações.

Como se depreende da leitura dos excertos do Plano acima há a 
possibilidade – imediata –, de criação de cerca de 22.000 postos de 
trabalho extremamente qualificados no sistema penitenciário brasileiro , 
que conta com uma população de 440.013 em dezembro de 2008, se
gundo o Departamento Penitenciário Nacional, órgão do Ministério da 
Justiça.18

Dez anos depois do PNDH, em dezembro de 2006, o governo fede
ral instituiu o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, que, entre 
as suas metas, reedita aquelas que até agora não foram cumpridas: 

(…)
13. incentivar o desenvolvimento de programas e projetos de edu
cação em direitos humanos nas penitenciárias e demais órgãos do 
sistema prisional, inclusive nas delegacias e manicômios judiciários. 

No mesmo ano do PNDH foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases  
da Educação Nacional (LDB) que, por sua vez, oferece diretrizes e 

18 infopen – estatística. Disponível em: <http://www.mj.gov.br/depen/data/Pages /
MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm>. 
Acesso em: 30 jan. 2009.
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parâmetros  claros e objetivos por meio dos quais institucionaliza a re
mição da pena pelo estudo, conforme se depreende da leitura de seu 
artigo 24: 

A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada 
de acordo com as seguintes regras comuns: 
I  a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuí
das por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, ex
cluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. 

O artigo 12 da LDB, por exemplo, estabelece as prerrogativas dos es
tabelecimentos de ensino que, por analogia, poderiam ser adotados pelos 
estabelecimentos prisionais. Na transcrição do referido artigo, inserimos 
as devidas adaptações, já fazendo, entre parêntesis, a analogia entre esta
belecimento de ensino e estabelecimento prisional 

Art. 12 Os estabelecimentos (prisionais) de ensino, respeitadas as 
normas comuns e as do seu sistema (penitenciário) de ensino, terão 
a incumbência de: 
I  elaborar e executar sua proposta pedagógica; 
(…) 
III  assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabe
lecidas; 
IV  velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
V  prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendi
mento; 
(…) 
VII  informar os (órgãos responsáveis) pais e responsáveis sobre a 
frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução 
de sua proposta pedagógica; 
VIII  notificar ao Conselho Tutelar do Município, (juiz competente 
da Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público) 
a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 
cinquenta por cento do percentual permitido em lei (Inciso incluído  
pela Lei no 10.287, de 20.9.2001).
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Como se vê, temos no país um arcabouço jurídico e institucional 
– devidamente legitimado pelo Congresso Nacional – que torna possí
vel a abordagem multifatorial das questões penitenciárias, sem que 
sobrecarregue  nenhum setor específico. Essa perspectiva considera o 
sistema penitenciário brasileiro tal como existe hoje, sem problemati
zar as questões mais complicadas, tais como os próprios conceitos de 
crime, de pena e de prisão, a formação dos profissionais de direito, a 
questão da arquitetura prisional e a organização política e administra
tiva dos sistemas que administram as prisões.

Breve histórico sobre a remição da pena

O instituto da remição foi consagrado pelo Código Penal Espanhol 
(artigo 100), tem origem no Direito Penal Militar da Guerra Civil e foi 
estabelecido por decreto em 28 de maio de 1937 para os prisioneiros 
de guerra e os condenados por crimes especiais. 

Em 7 de outubro de 1938 foi criado um patronato central para tratar 
da “redención de penas por el trabajo” e, a partir de 14 de março de 1939, 
o benefício foi estendido aos crimes comuns. 

Depois de mais alguns aprimoramentos, a prática foi incorporada ao 
Código Penal Espanhol durante a Reforma de 1944. Outros aprimora
mentos ao funcionamento da remição ocorreram em 1956 e 1963. “En 
España, es admitida la remisión de la pena pelo esfuerzo intelectual, previsto en 
el Reglamento de los Servicios de Prisiones (artigo 62) desde la vigencia 
del Código Penal de 1994 – hoy revocado pelo Código Penal de 1995” (rodri
gUes devesa, 1971, p. 763). 

Na Venezuela, a remição pela Educação é uma realidade desde a pro
mulgação da Ley de redención judicial de la pena por el trabajo y el estudio, 
de 1993. Este diploma legislativo prevê que, para o reconhecimento dos 
efeitos remissionais aos condenados, serão consideradas, entre outras, as 
atividades “de educación en cualquiera de sus niveles y modalidades, siempre que 
se desarrolle de acuerdo con los programas autorizados por el Ministerio de la 
Educación o aprobados por instituciones con competencia para elo” (artigo 5, “a”).
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A Colômbia, da mesma forma, reconhece a remição da pena pelos 
estudos. O Código Penitenciário e Carcerário deste país, editado em 
1993, é categórico:

Artigo 97. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad conce-
derá la redención de pena por estudio a los condenados a pena privativa 
de la libertad. A los detenidos y a los condenados se les abonará un día de 
reclusión por dos días de estudio. Se computará como un día de estudio la 
dedicación a esta actividad durante 6 (seis) horas, así sea en días diferentes 
(Artigo 97). 

No Uruguai existe uma política pública em matéria de Educação na 
prisão, que teve início a partir da aprovação da Lei 17.897, que prevê a 
criação de mecanismos de “redención de pena por estudio” aos condenados 
a penas privativas de liberdade e prescreve em seu artigo 12: “(…) A 
los procesados y condenados se les abonará un día de reclusión por dos días de 
estudio. Se computara como un día de estudio la dedicación a dicha actividad 
durante seis horas semanales, así sea en días diferentes”. 

No Brasil, a remição da pena é um instituto consagrado pela Lei 
Federal no 7.210, de 1984, a Lei de Execução Penal (LEP), que a regu
lamenta em seu artigo 126:

Art.126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 
semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execu
ção da pena. 
§ 1o A contagem do tempo para fim deste artigo será feita à razão de 
1 (um) dia de pena por 3 (três) de trabalho. 
§ 2o O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho, por acidente, 
continuará a beneficiarse com a remição. 
§ 3o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvido o Mi
nistério Público.
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Como se depreende do texto da lei, no Brasil, a LEP garante apenas 
a remição pelo trabalho, na proporção de três dias de trabalho para um 
dia de desconto na pena.19

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) 
publicou, em 1999, as Diretrizes Básicas de Política Criminal e Peniten
ciária, que no seu Artigo 29 recomenda: “Viabilizar, junto ao Congresso 
Nacional, a remição da pena pela educação… – da alçada do Juiz da 
Execução Penal”.20

Em recente reunião ordinária, o CNPCP aprovou e encaminhou ao 
então Ministro da Justiça, Dr. José Gregori, proposta de Projeto de Lei 
nesse sentido. O mesmo conselho também já se manifestou várias vezes 
sobre projetos de lei encaminhados à Secretaria de Assuntos Legislati
vos do Ministério da Justiça, emitindo pareceres sobre o tema em que 
foi aprovado por unanimidade. 

A Educação em regimes de privação da liberdade 
como Ação Afirmativa 

A gravidade da situação prisional no Brasil está em que todos os in
dicadores prisionais em todos os estados brasileiros demonstram que a 
prisão está cada vez mais sendo destinada a pessoas de extratos sociais 
historicamente mais vulneráveis e cuja Educação foi negligenciada pelas 
instâncias tradicionais de socialização, como devem ser a família, a escola , 
a igreja e o mercado de trabalho. 

Esses fatores precisam ser considerados com vistas à redefinição das 
funções da pena e da prisão, pois os estabelecimentos penitenciários estão 
cada vez mais se caracterizando como instâncias de socialização de jovens 
que não puderam completar este processo quando em liberdade. 

19 Temos conhecimento de que desde 1996 o Estado do Paraná reconhece a remi
ção da pena pela Educação e que estados como Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Rondônia, Ceará, Espírito Santo e Minas Gerais, além do Distrito Federal, possuem 
portarias administrativas que normatizam a concessão da remição pela Educação.
20 Resolução no 5, de 19 de julho de 1999, que dispõe sobre as Diretrizes Básicas de 
Política Criminal e Penitenciária, publicada no DOU de 27/07/1999 – Seção 1.
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Jovens que em liberdade não puderam aprimorar o desenvolvimento 
de suas potencialidades humanas, que não encontraram ainda o sentido de 
suas vidas, e que não adquiriram escolarização ou profissionalização sufi
cientes para lhes assegurar um lugar em suas comunidades estão sendo 
cada vez mais compelidos a encontrar na prisão o espaço que lhes forje 
o caráter e a personalidade. Sérgio Adorno (1991, p. 79) chama isso de 

“socialização incompleta”.
Conforme esclarece Helena Abramo (s/d), a condição juvenil refere

se ao modo como uma sociedade constitui e atribui significado a esse 
momento do ciclo de vida, que alcança uma abrangência social maior, 
referida a uma dimensão históricogeracional, ao passo que a situação 
dos jovens revela o modo como tal condição é vivida a partir dos di
versos recortes referidos às diferenças sociais – classe, gênero, etnia etc.

Socialização incompleta é, portanto, o termo capaz de explicar a fa
lência das instâncias tradicionais de socialização da infância e adolescên
cia brasileiras. Falharam a religião, a família, a escola, a comunidade, 
o mercado de trabalho e a sociedade em geral, em criar mecanismos 
de inclusão social que possibilitem à família assegurar o desenvolvimento 
contínuo e saudável de seus filhos. 

Febens e prisões, dizem principalmente as autoridades, constituem as 
últimas instâncias de socialização para milhares de adolescentes e jo
vens, o que geralmente tem significado a passagem direta do sistema 
socioedu cativo para o sistema de execução penal. 

A socialização incompleta deriva da combinação das várias dimensões 
socioeconômicas e se evidencia na análise dos indicadores sociais dos 
jovens brasileiros. 

Alguns dados, disponíveis para deputados e senadores, permitem 
visualizar o cenário a que estamos nos referindo. No Brasil, por exemplo, 
mais de 85% das pessoas recolhidas à prisão para cumprimento de penas 
de reclusão têm entre 18 e 25 anos de idade e esta é uma tendência 
crescente em todos os estados brasileiros. 

Observase ainda a predominância de delitos de pouco ou nenhum 
impacto ofensivo, como são os furtos e roubos, responsáveis por 85% 
do encarceramento no Brasil. Delitos dessa natureza são apenados com 
pena de reclusão de até oito anos, segundo critérios de primariedade e 
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reincidência e o tempo médio que a pessoa fica na prisão é também de 
oito anos. 

Afrodescendentes, nordestinos e moradores de morros, favelas e pe
riferias urbanas compõem a maioria da população prisional, com parti
cipação cada vez mais crescente de adolescentes e mulheres. 

As definições clássicas de crime, de pena e de prisão não são mais 
suficientes para explicar os processos sociais que estamos vivenciando 
neste início de século XXI, marcado pelo acirramento das desigual
dades sociais, da pobreza e do desemprego. A nova geopolítica interna
cional, a transnacionalização do capital, a prevalência das grandes cor
porações sobre os estados nacionais e o acesso fácil às novas tecnologias 
são apenas alguns dos fatores que podem ser agora lembrados para ex
plicitar as novas formas de crimes e que demandam outras modalidades 
de punição que não o encarceramento. 

O Estado e todo o seu aparato jurídico, policial e administrativo, 
que inclui a polícia, a justiça e o sistema penitenciário, estão organi
zados preponderantemente para a defesa do capital e da propriedade 
privada, sendo capaz de mobilizar toda a sua máquina e a sua burocracia 
para colocar na cadeia uma pessoa que furta algo de pequeno valor em 
um estabelecimento sem que empresas, indústrias e bancos – as vítimas 

– precisem mover um único dedo para se defender, para recuperar seus 
bens ou para se ressarcir de eventuais prejuízos. 

O estudo do IPEA intitulado Juventude e políticas sociais no Brasil, de 
autoria de Jorge Abrahão de Castro e Luseni Aquino (2009), é categó
rico em apontar os principais indicadores da condição de vulnerabili
dade que afeta a juventude brasileira. 

Os jovens, principalmente os homens, são o principal alvo das po
líticas públicas de segurança. Este foco não está estabelecido na 
legis lação e, em geral, nem mesmo é confirmado pelos gestores da 
polí tica, mas pode ser notado, por exemplo, pela alta concentra
ção deste contingente da população no sistema de execução penal. 
Segundo levantamento do Sistema de Informações Penitenciárias 
(infopen), havia, em julho de 2007, 419.551 presos – cumprindo 
penas restritivas de liberdade ou medidas de segurança, ou presos 
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provisoriamente. De um total de 303.540 indivíduos com infor
mações sobre idade, 32,9% tinham de 18 a 24 anos e 26,7%, de 25 
a 29 anos. Assim, as pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos cons
tituíam 59,6% do total de presos, embora representassem apenas 
32,5% da população com mais de 18 anos. 
Pelo fato de os jovens se verem envolvidos com maior frequên
cia em ocorrências policiais, eles se tornam a população majori
tariamente  atendida pelo sistema de execução penal – tanto nos 
estabelecimentos  penais quanto na aplicação de penas e medidas al
ternativas. Outra comparação interessante referese ao fato de que, 
enquanto a taxa de encarceramento de pessoas com mais de 30 anos 
é de aproximadamente 2,0 presos por mil habitantes, a taxa para 
os jovens é de aproximadamente 6,1 por mil, chegando entre os 
homens jovens a, aproxima da mente, 11,5 por mil.
Entre as informações disponíveis sobre a situação desses presos, 80 
destacase o fato de haver uma forte concentração no regime fe
chado (38,7%) e nos estabelecimentos policiais (14%). Isto suge
re possíveis problemas na progressão penal (como apenados que já 
deveriam ter passado para regimes mais brandos) e no trâmite dos 
processos criminais – que submete réus em prisão provisória à pri
vação de liberdade em estabelecimentos inadequados ao tratamen
to penal por longos períodos. Notase ainda que 69,3% dos presos 
não concluíram o ensino fundamental; tendo em vista o princípio da 
reintegração social, a prestação de serviços educacionais para este 
grupo tornase imprescindível. 
A baixa proporção encontrada de presos trabalhando (21%) tam
bém dificulta a redução da população prisional pela remição de pena, 
como também atesta o reduzido acesso a um instrumento que pode 
facilitar a reinserção social dos egressos do sistema. No caso dos 
jovens, especialmente, esta é uma lacuna bastante significativa, pois 
estes apenados têm grandes chances de saírem das prisões ainda com 
muitos anos de atividade produtiva pela frente. E, nesse caso, muitas 
são as dificuldades encontradas por aqueles que possuem baixa esco
laridade, não têm uma profissão nem se qualificaram tecnicamen
te, e ainda carregam o pesado estigma de egresso. As alternativas 
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apresentadas a estes cidadãos tornamse muito mais limitadas; por 
conseguinte, as possibilidades de reincidência tendem a aumentar 
(castro & aqUino, 2009, p. 75). 

Quem pensa que este quadro de vulnerabilidade possa ser imputado 
única e exclusivamente à responsabilidade individual do sujeito, deve 
atentar para o fato de que:

Quanto à renda, por exemplo, 31,3% dos jovens podem ser considera
dos pobres, pois vivem em famílias com renda domiciliar per capita de 
até ½ salário mínimo. Apenas 8,6% são oriundos de famílias com renda 
domiciliar per capita superior a 2 salários mínimos, e cerca de 60,0% 
pertence ao extrato intermediário, com renda domiciliar per capita 
entre ½ e 2 salários mínimos. Embora haja equilíbrio na distribuição 
dos jovens brasileiros por sexo (49,5% homens e 50,5% mulheres), 
a pobreza é ligeiramente superior entre as mulheres jovens (53,1%), 
tal como se dá para a população como um todo. Vale observar que os 
jovens de baixa renda estão concentrados na região Nordeste  (50,8% 
do total do país), com destaque para o fato de que 20,6% da juventude 
nordestina é constituída de jovens pobres que vivem em áreas rurais. 
Notese, ainda, que os jovens pobres são majoritaria mente não brancos 
(70,3%), enquanto os jovens brancos são 77,7% dos não pobres – em
bora a distribuição dos jovens brasileiros entre os grupos branco e não 
branco seja de 47,1% e 52,9%, respectivamente. Depreendese daí 
que a faixa de rendimento mensal da família em que vive o jovem man
tém estreita relação com a sua origem regional e com sua cor de pele, 
e que ser um jovem nordestino e não branco (especialmente negro) no 
Brasil representa maior probabilidade de ser pobre (idem).

As desigualdades entre jovens brancos e negros (pretos e pardos) se 
fazem refletir nos mais diferentes aspectos da vida social, configurando 
menores oportunidades sociais para a juventude negra. 

No campo da educação, por exemplo, constatase que o número de 
jovens negros analfabetos, na faixa etária de 15 a 29 anos, é  quase 
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três vezes maior que o de jovens brancos. A taxa de frequência 
 líquida (estudantes que frequentam o nível de ensino adequado à sua 
idade) dos jovens negros é expressivamente menor que a dos jovens 
brancos, tanto no ensino médio como no superior. Na faixa de 15 a 
17 anos, que corresponde ao período em que se espera que o jovem 
esteja cursando o ensino médio, os brancos apresentam uma taxa 
de frequência líquida de 58,6%, contra 37,6% dos negros. No en
sino superior, a desigualdade entre jovens brancos e negros se torna 
ainda maior: na faixa etária de 18 a 24 anos, a taxa de frequência 
líquida para os brancos é de 19,6%, enquanto para os pardos é de 
6,4% e de 6,3% para os pretos, uma diferença de quase três vezes 
em favor dos jovens brancos. Podese lembrar ainda o fato de que os 
jovens negros estão sobrerrepresentados no seguimento de jovens 
que não trabalham e nem estudam, além de sua inserção no mercado 
de trabalho estar caracterizada por condições de maior precariedade 
que a dos jovens brancos. Os jovens negros são, também, as maiores 
vítimas da violência: enquanto os jovens brancos do sexo masculino 
apresentam uma taxa média de 145,6 mortos por causas externas 
para cada grupo de 100 mil habitantes, as taxas dos jovens pretos e 
dos pardos são, respectivamente, de 228,7 e 221,0 (idem).

Utilizandose dos indicadores provenientes da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (PNAD) e a autodeclaração do entrevistado sobre 
a sua identificação étnicoracial e a dos membros do domicílio, o estudo 
do IPEA revela que entre os não brancos, 85,1% são pardos, 13,5% 
pretos, 0,8% amarelos e 0,6% indígenas (castro & aqUino, 2009).

O mesmo estudo mostra que quando analisadas exclusivamente as 
mortes por homicídio, 

a taxa encontrada para os jovens brancos do sexo masculino foi de 
69,2 por 100 mil habitantes, ao passo que para os jovens pretos essa 
taxa foi de 148,8, e para os pardos, 140,9. Considerandose apenas 
a faixa etária de 18 a 24 anos, o grupo mais vitimado entre os jo
vens, a juventude branca do sexo masculino apresenta uma taxa de 
mortalidade por homicídios de 79,10 para cada grupo de 100 mil 
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habitantes, enquanto para os jovens pretos essa taxa é de 172,56 e 
para os jovens pardos, de 161,14 – ou seja, para cada jovem branco 
morto por homicídio morrem, em média, dois jovens negros (idem).

Ao analisar a situação educacional dos jovens brasileiros, eviden
ciamse diversas falhas decorrentes, em grande medida, do processo 
educativo: 

•		 existência	de	1,5	milhão	de	analfabetos;	
•		 persistência	de	elevada	distorção	idadesérie,	o	que	compromete	

o acesso ao ensino médio na idade adequada; 
•		 baixa	frequência	ao	ensino	superior;	
•		 restritas	oportunidades	de	acesso	à	educação	profissional;	
•		 a	incidência	do	analfabetismo	é	tanto	maior	quanto	mais	elevada	

é a faixa etária dos jovens brasileiros; 
•		 distorção	idadesérie,	evidenciada	pelo	fato	de	quase	34,0%	dos	

jovens de 15 a 17 anos ainda frequentarem o ensino fundamental; 
•		 pouco	menos	de	¹/³ da faixa etária de 18 a 24 anos frequenta a 

escola; 
•		 apenas	12,7%	cursarem	o	ensino	superior,	considerado	o	nível	de	

ensino adequado a esta faixa etária; 
•		 apenas	13,0%	do	total	de	jovens	entre	25	e	29	anos	frequentarem	

a escola. 

Em suma, com o aumento da idade diminui a frequência de jovens à 
educação escolar. Contudo, tais desigualdades de acesso revelam conquis
tas para as novas gerações, na medida em que vem sendo reduzida a inci
dência de pessoas que se encontram fora da escola e que não concluíram 
a escolarização obrigatória, quando se compara a faixa etária de 15 a 17 
anos com as demais. 

O grau de analfabetismo da população brasileira, medido pela taxa 
de pessoas com 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever um 
bilhete simples, ainda se mantém acima de 10,0% em 2006, mas no sis
tema penitenciário é em torno de 7,0%, segundo dados do infopen de 
2007. Quando se analisam as taxas de analfabetismo no Brasil segundo 
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os diferentes grupos de idade, verificase enorme distância entre jovens 
e idosos. Se na faixa de 15 a 24 anos a taxa de analfabetismo correspon
dia a 2,3% em 2006, entre pessoas de 60 anos ou mais a proporção de 
analfabetos atingia 30,0%, fato revelador de um enorme passivo educa
cional ainda não saldado.

Essa conclusão, de órgãos do próprio governo, autoriza conceber o 
passivo educacional brasileiro em relação à juventude, especialmente a ju
ventude hoje em regime de privação da liberdade, como uma dívida social , 
resgatável por meio de políticas compensatórias de caráter reparador. 

Limitar a oferta da Educação dentro da prisão à Educação para Jo
vens e Adultos (EJA) como preparatório ao Exame Supletivo significa 
desconsiderar essa dívida social, isentar o Estado e a sociedade em rela
ção às suas responsabilidades históricas e atribuir aos homens e mulhe
res presos a responsabilidade por superar vulnerabilidades e deficiên
cias que são históricas e estruturais na sociedade brasileira. 

Com essas considerações, faz sentido conceber a Educação em regi
me de privação da liberdade a partir de alguns parâmetros: 

•	 configurar	as	unidades	prisionais	como	estabelecimentos	de	ensino;
•	 dotar	cada	unidade	prisional	de	projeto	pedagógico,	nos	mesmos	

moldes prescritos pela LDB;
•	 subordinar,	como	regra	geral,	a	Educação	de	pessoas	presas	como	

atribuição dos sistemas estadual e municipal de ensino; 
•	 dotar	as	unidades	prisionais	de	profissionais	docentes	especifica

mente qualificados para a tarefa;
•	 subordinar	 a	 remição	da	pena	pela	Educação	 à	 consecução	dos	

objetivos próprios da Educação.

A urgência de um projeto político pedagógico para 
as prisões brasileiras

A análise dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional 
sobre remição da pena pela Educação traz à tona as necessárias refle
xões sobre Educação e Política, Educação e Segurança Pública, Educação 
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e Direitos Humanos, e Educação e Cidadania, que deveriam constituir a 
base para um Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, como 
pretende ser o pronasci. 

Os deputados e senadores responsáveis por transformar em lei as 
belas intenções do pronasci teriam muito a aprender com a leitura de 
Pedagogia Social e Política, do espanhol Lorenzo Azuriaga (1960), que 
definiu com maestria a relação entre Política e Educação. Para ele, 

a Pedagogia cria os fins e os métodos de Educação, organizalhes as 
instituições e, depois, a política os generaliza, àqueles a estas. Na 
realidade, a política nada cria; apenas facilita aquilo que os pensado
res e pedagogos inventam. Assim, vemos que, das atuais instituições 
educativas, a escola primária devese a Pestalozzi, o colégio huma
nista, a Melanchthon e a Sturm, o jardim da infância, a Froebel, a 
escola de continuação a Kerchensteiner etc. Em nosso tempo os 
métodos da escola ativa foram criados por Dewey, Decroly, Mon
tessori etc. Depois os políticos generalizaramnas por meio das leis 
e regulamentos de ensino. Mas até as ideias mais relacionadas com 
a Política, como a da escola unificada, foram criadas pelos educado
res e levadas à realidade por meio de suas campanhas na Alemanha, 
França e outros países (azUriaga, 1960, p. 105).

Os grandes educadores brasileiros como Anísio Teixeira, Fernando 
de Azevedo, Lourenço Filho e Paulo Freire fizeram mais pela educação 
brasileira do que qualquer parlamentar ou governante. A estes coube, 
como diz Azuriaga, “generalizar suas teorias pedagógicas por meio de 
leis e regulamentos de ensino” (idem, ibidem) e, bem ou mal, o saldo às 
teorias por eles criadas estão na base da nossa LDB e de nossos siste
mas escolares.

Na Constituição de 1988, o Congresso Nacional elevou a Educação 
ao status de política pública de responsabilidade do Estado, definiu suas 
fontes de financiamento, constituiu os mecanismos para sua exigibili
dade, instituiu as condições em que ela deve ser oferecida e criou diver
sas instâncias de fiscalização. Como pode esse mesmo Congresso Nacio
nal aprovar a remição da pena pela Educação sem antes ter absoluta 
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certeza de que ela esteja sendo oferecida no sistema penitenciário bra
sileiro nos termos em que a Constituição Federal e a LDB determinam?

A ausência da universalização da Educação dentro dos estabeleci
mentos prisionais brasileiros e a dificuldade para que ela seja oferecida 
em condições adequadas a todos os homens e mulheres presos torna a 
remição pela Educação um instrumento inócuo e capaz de acirrar as 
tensões já comuns na vida prisional.

Ademais, a terceirização da Educação dentro das prisões – permitida 
pela LEP – isenta estados e municípios de suas obrigações constitucionais e 
limita a capacidade de atendimento a um direito que é público e subjetivo. 

Qualquer proposta de Educação dentro da prisão não pode ignorar 
o fato de que do total da população prisional – de 336.358 (MJ/depen, 
2006) – cerca de 85% estão na faixa etária entre 18 e 25 anos de idade, indi
cando um encarceramento cada vez mais precoce e a falência das instâncias 
tradicionais de socialização, como a família, a igreja, a escola e o trabalho. 

Diante de tais considerações, a remição da pena pela Educação só 
faz sentido se considerar a Educação de presos como parte integrante 
da política educacional brasileira e se feita exatamente nos termos da 
legislação de ensino vigente no país.

A remição da pena pelo trabalho é uma proposta relativamente nova no 
sistema penitenciário mundial e a remição pela Educação, ora em discussão 
no Brasil, uma inovação para a qual não há experiências similares no mundo. 

Neste artigo historiamos brevemente a origem e a evolução deste 
instituto, mas agora queremos considerálo não apenas como mais 
um instrumento da execução penal, mas sim como instrumento de 
política educacional. 

Uma penitenciária de tamanho padrão, conforme modelo do Depen, 
abriga 768 presos por um tempo médio de oito anos. Como pensar a cus
tódia, a socialização, a disciplina e a ressocialização de tantas pessoas sem 
um projeto pedagógico? E em que medida um instrumento importante 
como a remição pode ajudar na persecução dos objetivos educacionais? 

As necessidades educacionais de homens e mulheres presos não se 
resumem à elevação da escolaridade ou à redução da defasagem na rela
ção idade/série: sobretudo, homens e mulheres que cometeram crimes 
precisam adquirir habilidades individuais e desenvolver competências 
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sociais que os habilitem a explorar as próprias potencialidades e a usu
fruir das oportunidades que a sociedade oferece. 

Com a tradição consolidada pelas escolas públicas brasileiras de orien
tar sua prática educativa a partir de um projeto político pedagógico co
letivamente construído, abrese um imenso espaço para a adoção deste  
mesmo instrumento nos estabelecimentos prisionais brasileiros, colo
cando a Educação como um poderoso auxiliar para a reabilitação penal. 

Assim como os governos criaram programas especiais para a popula
ção indígena, quilombos, assentados, afrodescendentes e portadores de 
necessidades especiais, inclusive com significativos incentivos financei
ros, como é o caso do ProUni, as autoridades governamentais devem 
também considerar a existência do projeto pedagógico como quesito 
básico necessário para a gestão de uma unidade prisional.21

O tema remição da pena pelos estudos apresentase como oportunidade 
única para que Estado, governos e sociedade passem a entender a pena 
e a prisão em função de objetivos e metas educacionais e não mais como 
meros instrumentos de controle social, de punição e de segregação. 

A remição da pena por meio dos estudos pode ser um importante 
instrumento de Justiça Social, de resgate dos direitos de cidadania e de 
reparação de erros históricos desde que concedida em função de metas e 
objetivos educacionais alcançados pelo(a) preso(a) e se regida pela mes
ma legislação de ensino a que está subordinado todo cidadão brasileiro. 

Segundo essa legislação de ensino, a consecução dos objetivos educa
cionais é alcançada mediante o cumprimento de metas de curto, médio 
e longo prazo, distribuídas em uma carga horária que pode ser compu
tada em dias e horas, de acordo com a regra do Artigo 24 da LDB e dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).22

21 É digno de nota citar que os ministérios da Justiça e da Saúde, por meio da Portaria 
Interministerial no 1.777, de 9 de setembro de 2003, aprovaram o Plano Nacional de 
Saúde no Sistema Penitenciário, estendendo aos presos e presas os serviços do Sistema 
Único de Saúde (SUS).
22 Após a LDB foi desencadeada uma série de discussões que resultaram em docu
mentos apoiados por pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE) e da Câma
ra de Educação Básica (CEB) do CNE. Parecer CEB/CNE 15/98 e Resolução CEB/
CNE 03/98, origem dos Parâmetros Curriculares Nacionais.



114

o espaço da prisão e suas práticas educativas

Da mesma forma, tanto a fixação da pena quanto o seu cumprimen
to ocorrem em virtude de fatores atenuantes e agravantes (artigo 59 do 
Código  Penal Brasileiro) e do cumprimento de metas de curto, médio e lon
go prazo para a progressão na execução penal (artigo 33 do Código Penal).

A título de sugestão, apresentamos na tabela abaixo um modelo que 
proporciona a equivalência entre os objetivos educacionais e os objeti
vos da reabilitação penal, no qual os dias legalmente necessários para 
cumprimento dos objetivos educacionais sejam convertidos em abati
mento na pena, de forma proporcional.

Nível/modalidade
Tempo estimado 
para conclusão

Tempo de remição

Suplência I  Ciclo I do Ensino 
Fundamental I Regular (1a a 4a 
séries) 

500 dias (2.000 h/a) 1/3 dos dias estudados 

Suplência II  Ciclo II do Ensino 
Fundamental I Regular (5a a 8a 
séries) 

400 dias (1.600 h/a) 1/3 dos dias estudados 

Ensino Médio 600 dias (2.400 h/a) 1/3 dos dias estudados 

Curso Superior de 2 anos 1.600 h/a 1/3 dos dias estudados 

Curso Superior de 3 anos 2.400 h/a 1/3 dos dias estudados 

Curso Superior de 4 anos 3.200 h/a 1/3 dos dias estudados 

Curso Superior de 5 anos ou mais 4.000 h/a 1/3 dos dias estudados 

PósGraduação Lato Sensu 
(especialização) 

180 dias 1/3 dos dias estudados 

PósGraduação Stricto Sensu 
(mestrado acadêmico) 

720 dias 1/3 dos dias estudados 

PósGraduação Stricto Sensu 
(mestrado profissionalizante) 

1.095 dias 1/3 dos dias estudados 

PósGraduação Stricto Sensu 
(doutorado) 

1.460 dias 1/3 dos dias estudados 

Curso profissionalizante 120 dias (480 h/a) 40 dias 

Curso de aperfeiçoamento 90 dias (360 h/a) 30 dias 

Curso de atualização 30 dias (120 h/a) 10 dias 

Cursos livres (Música, Dança, 
Teatro etc.)

40 h/a 3 dias 
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A tabela anterior fornece um quadro comparativo do quanto de dias 
e de horas é preciso para a conclusão de uma modalidade ou nível de es
tudos no sistema regular de ensino. Ela evidencia, entretanto, que a dedi
cação do(a) preso(a) à Educação pode ser recompensadora no sentido de 
abreviar o cumprimento da sentença a que está originalmente obrigado(a) 
a cumprir. Ou seja, a remição passa a ser um prêmio pelos objetivos edu
cacionais alcançados e não apenas um subterfúgio para estar dentro de 
uma sala de aulas.

Segundo esse modelo, a remição deve incidir sobre o total de dias efeti
vamente dedicados à consecução dos objetivos educacionais e não sobre 
o	total	de	dias	da	pena.	A	tabela	mostra	que	o	desconto	na	pena	de	¹/³ 
dos dias efetivamente dedicados aos estudos é suficientemente atraente 
para motivar homens e mulheres presos a pensarem melhor em como 
ocupar o tempo dentro da prisão, independentemente de estarem ou 
não dentro de uma sala de aulas.23

É preciso, entretanto, que no cômputo dos dias remidos a remição 
da pena pelos estudos admita os mesmos instrumentos existentes na le
gislação de ensino, tais como o “aproveitamento de estudos” (artigo 47, 
§ 2o da LDB), “a progressão” (artigo 32, § 2o da LDB) e a “classificação e 
reclassificação” (artigo 24, Inciso III da LDB).

A análise do PL 1.936/2007, de autoria de Poder Executivo e ora 
em tramitação na Câmara dos Deputados, é generosa – segundo o 
exemplo com que a ilustramos – na concessão de dias a serem remidos, 
mas ignora  por completo os objetivos educacionais que devem ser al
cançados ao final do cumprimento da pena.

No exemplo usado, o PL concede 86 dias de remição a mais do que 
os 200 dias necessários para cumprimento de um ano de estudos no 
sistema regular de ensino. E isso ocorre porque há sobreposição de dois 
critérios: horaaula mais adicional de um terço dos dias remidos quando  
da conclusão de uma modalidade ou nível de estudos.24

23 O PL 6390/2002 veda o direito à remição ao preso que não for aprovado nos estu
dos que esteja realizando.
24 Vários colaboradores deste texto argumentaram a discrepância em relação à série/
ao ano e de quanto tempo um preso precisaria para concluir uma modalidade ou nível 
de ensino, ponderando que um aluno, por exemplo, no 1o ano do Ensino Médio e 
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Se a remição não respeitar a simetria entre o que se pode obter pelos 
estudos estando em liberdade e estando preso, a tendência será de refor
çar a percepção, já cristalizada em vários setores da sociedade, de que é 
preciso violar a lei, infracionar e cometer crimes para poder ter alguma 
atenção e benefícios por parte do Poder Público, tal como acontece com 
os adolescentes autores de ato infracional.

O princípio da isonomia, segundo o qual “todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza” (artigo 5o da CF 88) e de que 

“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações” (artigo 5o, I 
da CF 88), não pode ser usado contra a Educação, tornandoa fator de 
diferenciação entre jovens que, presos ou em liberdade, padecem das 
mesmas deficiências estruturais.

Em liberdade, o processo de escolarização faz parte do processo de so
cialização dos jovens e isso significa que há valores adicionais que se obtêm 
por meio do acesso e permanência na escola: amizades, afirmação da iden
tidade, senso de pertencimento a grupos, ampliação do universo cultural, 
estabelecimento de relações sociais, namoro etc., coisas inacessíveis para 
quem está preso. A remição pode ser, nesse sentido, uma compensação.

Dessa forma, entendemos que se cumprem os propósitos de todas as 
leis, tratados e declarações sobre Educação que o Brasil instituiu, ade
riu ou ratificou, ampliamse as fronteiras do Direito à Educação, se faz 
justiça educativa em relação aos homens e mulheres presos que queiram 
fazer da Educação uma via segura para a sua reabilitação social e o país 
inova no tratamento penal, atribuindo, gradualmente, outro significado 
à pena e à prisão.

Nesse momento, creio que é essa a contribuição que a sociedade civil 
pode prestar ao Congresso Nacional, que tem a possibilidade de colocar 
o tema em debates mais amplos, trazendo para a discussão, por exemplo, 
as associações profissionais de Educação e as instituições de ensino.

outro no 3o ano do mesmo Ensino Médio seriam beneficiados com o mesmo quantum 
de	dias	na	remição	apenas	pela	conclusão	do	curso.	Isso	não	é	verdadeiro	se	o	¹/³ a ser 
remido recair sobre os dias efetivamente estudados e não sobre o total da pena. Quem 
precisa de mais tempo para concluir uma modalidade ou nível de ensino vai ter que 
dedicar mais dias aos estudos, portanto, vai poder remir mais dias, e viceversa.
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