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O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

O OO O O O O O OOOOOOOOOOO

Em qualquer parte do mundo ocidental, quando se fala em pro
postas de “programas de ressocialização, de reinserção social” para a 
política de execução penal e de ações socioeducativas, se pensa em ati
vidades laborativas e de cunho profissionalizante, bem como atividades 
educacionais, culturais, religiosas e esportivas.

Conforme o artigo 83 da Lei de Execução Penal brasileira, todo 
“estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 
dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educa
ção, trabalho, recreação e prática esportiva”.

No seu artigo 10 do Capítulo II – “Da Assistência”, afirma que “a as
sistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 
o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade”. Para tanto, 
será: material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 

Da “Assistência Educacional”, artigos 17 a 21, diz que “compreen derá 
a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado ” e 
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que “o ensino de primeiro grau (atual ensino fundamental)1 será obri
gatório, integrandose no sistema escolar da unidade federativa”. Já o 
ensino profissional deverá ser ministrado em nível de iniciação ou de 
aperfeiçoamento técnico. 

Em atendimento às condições locais, institui que todas as Unidades 
deverão dotarse de uma biblioteca provida de livros instrutivos, re
creativos e didáticos e que, devido à abrangência e particularidade da 
questão, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 
entidades públicas ou particulares, instalando escolas ou oferecendo 
cursos especializados. 

Quanto ao trabalho, a Lei de Execução Penal prevê no seu capí tulo 
III – “Do Trabalho”, Seções I (Disposições Gerais), II (Do Trabalho In
terno) e III (Do Trabalho Externo) que o “trabalho do condenado, como 
dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa 
e produtiva” (artigo 28) e que “na atribuição do trabalho deverão ser 
levados em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades 
futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado” 
(artigo 32). 

Como podemos observar, educação e trabalho são duas importantes 
categorias que permeiam toda a discussão sobre programas de resso
cialização ou reinserção social no sistema penitenciário. Sempre foram 
vistos de formas diferentes na implementação de políticas públicas de 
execução penal. Enquanto uns agentes operadores da execução penal – 
a grande maioria – valorizam o trabalho como proposta de programa 
de “ressocialização”, outros valorizam a educação. Hoje, há outro grupo 
que acredita que a educação e o trabalho devem estar articulados.

Nesse sentido, tornase fundamental a reflexão sobre o tema, princi
palmente para se poder compreender: O que é educação e trabalho no 
espaço de privação de liberdade? Qual o seu papel?

1 O ensino básico compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. 
Atualmente compreendese por ensino fundamental os nove anos de ensino inicial.
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O mundo do trabalho na sociedade contemporânea

Uma nova ordem econômica, cujo desenvolvimento se fundamenta 
na escalada tecnológica e na radical transformação das relações entre in
divíduos, empresas e governos nacionais, faznos refletir sobre o mundo  
do trabalho na sociedade contemporânea, principalmente sobre as no
vas relações trabalhistas. Nesta discussão, prevalecem como questões 
indispensáveis para a sua compreensão os seguintes pontos: políticas pú
blicas, economia informal, o conceito de “trabalho decente”, que vêm 
norteando  as ações na área em todo o mundo, e um panorama do traba
lho nas sociedades ditas em desenvolvimento e, principalmente, no Bra
sil. Esses e outros temas terão destaque nesta parte deste estudo com o 
objetivo de tornar mais evidente a complexidade que o trabalho assume 
nos dias de hoje, quiçá para a população egressa do sistema penitenciário. 

Em evento realizado em novembro de 2002 pelo Jornal do Brasil, com 
o apoio do então Ministério do Trabalho e Emprego, com a participação 
de economistas, juristas, acadêmicos, dirigentes sindicais e representantes 
do governo, algumas constatações foram explicitadas como, por exemplo, 
a de que a economia de escala global que se apresenta dificilmente poderá 
criar meios para absorver toda a mão de obra disponível e a de que não se 
pode encarar a função do Estado como sendo a de simples gerador de pos
tos de trabalho, mas sim de “garantir o máximo de bemestar para a popu
lação”. Foram identificados, ainda como deficientes, a legislação específica 
no Brasil e os mecanismos de estímulo à produção e geração de emprego e 
renda. Destacou ainda a adequação da nova abordagem que valoriza o “tra
balho decente” como resultante da evolução da linha anterior da Organi
zação Internacional do Trabalho (OIT) que preconizava o amplo emprego.

Compreendendo o conceito “trabalho decente”2 como aquele que 
não oferece riscos ao trabalhador e permite um considerável grau de 
tranquilidade para o cidadão, transformandose em um instrumento 
de difusão da cidadania, a definição do conceito emprego parece ter a 

2 Conceito que a OIT adotou e vem difundindo como estratégia de integração de 
objetivos fundamentais na área de emprego, proteção social, diálogo social e direitos e 
princípios do trabalho.
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sua vida útil ameaçada, dada a ideia defendida hoje de que, atualmente, 
“é mais importante garantir uma ocupação que permita vida digna do 
que uma simples assinatura na carteira de trabalho”. Segundo diversos 
pesquisadores que palestraram no evento, com relação ao mercado 
informal de trabalho, por exemplo, não se pode mais ignorar o fato 
de que as economias formal e informal estão intimamente conectadas, 
e que da compreensão dessa estreita relação é que emergirão projetos 
que conseguirão fazer do trabalho uma ferramenta de inclusão social. 
Segundo os palestrantes, esta é, sem dúvida, a principal preocupação 
de qualquer ação governamental destinada ao setor informal.

Em um país com dimensões territoriais e populacionais como o Bra
sil, o tema se faz premente, complexificando ainda mais o universo do 
trabalho na atualidade. A população ocupada vem aumentando conside
ravelmente nos últimos anos, diminuindo, por outro lado, acompanha
do por um crescimento de políticas sociais, como o “Bolsa Família” e 
similares, o número de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Ao 
longo dos últimos anos, diminuise consideravelmente o desemprego, o 
número de crianças entre 10 e 15 anos no mercado de trabalho, além 
de milhares de trabalhadores em situações análogas à escravidão.3 

Com a revolução tecnológica e a aceleração do processo de globali
zação transformando o mercado de trabalho, ainda há muito o que ser 
feito em matéria de fortalecimento de políticas públicas de emprego e 
promoção de uma maior integração da qualificação profissional com os 
serviços de colocação de mão de obra no mercado de trabalho. Destaca
ram que a condução das políticas públicas não pode passar, por exemplo, 
ao largo de uma ampla reformulação de instituições como a Previdên
cia Social e a Justiça. 

Segundo o sindicalista e então presidente do Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador – Condefat, em 2002, Canindé  
Pegado, alguns dos principais obstáculos enfrentados atualmente pelo 
Brasil, assim como pelos principais países em desenvolvimento e que 

3 Vergonhosamente, em pleno século XXI, são denunciados constantemente casos 
de pessoas que ainda vivem em regime de escravidão no país e da utilização da mão de 
obra infantil.
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agravam tal situação, são o constante surgimento de novas ocupações 
e a criação de novos mercados e grandes polos produtores, com o nasci
mento dos blocos econômicos globais. Para superálos, sugere a aplicação 
de ações integradas, que possam simultaneamente promover a qualifica
ção dos trabalhadores, disponibilizar crédito, sobretudo para os peque
nos e médios empreendedores, e garantir a seguridade.

Nassim Mehedeff, exSecretário de Políticas Públicas de Emprego  
e Salário do Ministério do Trabalho, afirmou também em matéria pu
blicada pelo Jornal do Brasil em 17 de novembro de 2002 (Caderno 
Especial JB Projetos de Mercado) que o avanço do capitalismo e uma 
nova fase de seu desenvolvimento produtivo forçaram uma concep
ção radicalmente diferente em que as políticas públicas focadas em 
empregos estão condenadas. Enquanto, segundo ele, os anos 1990 fo
ram marcados pela tentativa de se estabelecer ambientes nacionais de 
pleno emprego, observase hoje que se busca o “trabalho decente”. É 
importante, segundo ele, que o trabalho informal não seja confundido 
com trabalho precário. A ideia de que a informalidade é formada por 
uma “excrescência” do capital começa a perder força no mundo afora. 
Não se pode continuar pensando que a formalidade e a informalidade 
são simples antônimos, que não se relacionam e que os indivíduos não 
passam frequentemente de um estado a outro, para depois voltar.

Como podemos observar, o fenômeno da informalidade na econo
mia dos países em desenvolvimento, como o Brasil, é uma das questões 
mais sérias e decisivas quando se pensa o mundo do trabalho. Diante 
principalmente de juristas e economistas com perspectivas multidisci
plinares que contemplam, por exemplo, os aspectos culturais e socio
lógicos do fenômeno, partindo do pressuposto de que a economia in
formal não é apenas uma parcela nociva a ser extirpada da economia 
nacional, destacam como grande desafio aproximar os universos for
mais e informais no país. 

A questão primordial da informalidade hoje ainda reside no não cum
primento das leis e na luta pela sobrevivência provocada pela pobreza. 
Hoje, as fronteiras entre os universos formal e informal são cada vez 
mais tênues. Em busca de um modelo mais amplo e eficaz de economia  
e trabalho, o desenvolvimento histórico da economia  informal vem 
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 apontando caminhos para a garantia de bom emprego, indispensáveis 
para a compreensão da sociedade moderna, principalmente defendendo  
uma nova perspectiva, a do “trabalho decente”.

O trabalho como programa de reinserção social na 
política de execução penal

Relatos históricos dão conta de que os castigos corporais e a pena de 
morte sempre foram adotados como técnicas de punição aplicadas aos 
detentos e condenados em todo o mundo. O caráter reeducacional da 
prisão só foi inserido no modelo prisional com a criação de casas corre
cionais para homens e mulheres na cidade de Amsterdã (Holanda), no 
final do século XVI. Essas prisões destinavamse, a princípio, a recolher 
vadios, mendigos e prostitutas. Posteriormente surgiram em outros paí
ses da Europa, no século XVII, penitenciárias com a mesma finalidade. 

Embora prevalecesse o caráter educativo na aplicação da pena nesses esta
belecimentos, os suplícios continuavam sendo aplicados em grande escala. 
Essas punições se estenderam até o fim do século XVIII, quando, a partir 
das ideias dos teóricos iluministas e dos ideais liberais propagados pelos 
movimentos da Revolução Francesa, se iniciou um movimento que pregou 
a reforma das leis e da administração da justiça penal, reconhecendo o preso 
como um ser humano. 

No Brasil, o trabalho nas prisões foi introduzido na cadeia brasileira 
pelo Estado Imperial Brasileiro mediante uma mudança no conceito de 
prisão, que passou a ter o objetivo de reprimir e reabilitar, apostando na 
reforma moral do criminoso. Naquela época, esse modelo de punição, que 
aliava a pena ao trabalho, era tido como moderno, atendendo à máxima 
de que somente através da disciplina do trabalho seria possível a recupe
ração do delinquente. 

A Casa de Correção, exPenitenciária Lemos Brito,4 foi regulamen
tada em 6 de julho de 1850, através do Decreto 677, destinada a execu

4 Desativada em 2006 e transferida a sua população para uma unidade nova, construí
da no Complexo de Gericinó, Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.
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ção de pena de prisão com trabalho. Sob o regime rigoroso do silêncio, 
foi adotado o sistema de tranca durante a noite e de trabalho em co
mum durante o dia.5 

Em julho de 1856, através do Decreto 1.774, foi regulamentada a 
Casa de Detenção, exPenitenciária Milton Dias Moreira, destinada à re
clusão de presos legalmente enviados pelas autoridades policiais, judiciá rias 
e administrativas. Existem registros de que, nessa casa, o preso poderia, se 
desejasse, trabalhar nas oficinas da Casa de Correção, ou então trabalhar 
em seus próprios cubículos (celas). O trabalho, porém, não era obrigatório. 
Mesmo assim, uma das penas disciplinares aplicadas aos presos que infrin
gissem o regulamento era a proibição do trabalho.6 

A partir de 1910, o novo regulamento da Casa de Correção adotou 
somente o sistema auburniano, mantendo a política de aliar a pena de 
reclusão ao trabalho não obrigatório. 

Atualmente, o trabalho prisional está previsto na Lei de Execuções 
Penais, garantindo ao detento uma remuneração mínima de ¾ do sa
lário mínimo vigente no país, a redução da pena (remição) e um depó
sito em caderneta de poupança individual (pecúlio) retirado de parte do 
salário. O trabalho prisional nos dias de hoje passou a representar, em 
tese, uma possibilidade para a reintegração do preso à sociedade no 
momento  em que ele reconquistar a liberdade. 

Há muitos anos tem prevalecido a ideia de que somente através da 
ocupação profissional do interno se conseguirá verdadeiramente a sua 
reinserção social. Tanto é que a Legislação Penal brasileira vigente só 
reconhece a remição de parte da pena através do trabalho.7 A partir de 

5 Este modelo de prisão foi influenciado pela fusão dos sistemas americanos de Fila
délfia e de Auburn. O sistema de Filadélfia constituíase no isolamento celular com
pleto dia e noite, para que o delinquente pudesse refletir sobre o seu crime, gerando, 
assim, o arrependimento. O sistema de Auburn destinavase ao trabalho coletivo e 
silencioso durante o dia.
6 Uma pesquisadora brasileira que visitou a Prisão de Alcatraz informou que leu a se
guinte frase em uma de suas paredes: “Aqui o trabalho não é um direito, é um privilégio”.
7 Artigo 126 da Lei 7.210/84: “o condenado que cumpre a pena em regime fechado 
ou semiaberto poderá remir, pelo trabalho, parte do tempo de execução da pena. A 
contagem do tempo para fim deste artigo será feita a razão de um dia de pena por três 
de trabalho”.
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discussões implementadas por alguns criminologistas, passa a existir um 
movimento que tenta reconhecer que a postulação de remição de pena 
pelo estudo também se mostra juridicamente possível. 

A história da penalogia mundial está centrada sobre a ideia de pu
nição e o trabalho é um dos seus principais baluartes.8 Durante muito 
tempo acreditouse que somente banindo o ócio se “reformaria” os de
linquentes. A vagabundagem, tida na sua mais tenra concepção como 
aquele que vive levando “a vida errante; que vagueia; vagamundo, vadio, 
nômade; inconstante, volúvel; leviano; velhaco; canalha, biltre; de má 
qualidade; reles; indivíduo desocupado, ocioso, vadio” (ferreira, 1999), 
ainda é tida pela sociedade como uma das mais desprezíveis caracterís
ticas do homem.9 

8 O trabalho prisional como técnica de correção não é ideia nova. No século XVI, 
diversos países europeus já se utilizavam dessa estratégia (lemgrUber, 1999). 
9 Conforme Michel Misse, a tradição do “(…) ‘malandro’ carioca que pode ter vindo 
de Lisboa, dos fadistas e dos rufias, e não apenas dos negros libertos e brancos pobres 
do Segundo Império, como muitas vezes se pensou. Esses apenas reinvestiram numa 
tradição, cujas matrizes, perdidas, podem recuar para muito mais tempo antes. Os ti
pos literários do romance pitoresco desenvolvem algumas das principais representações 
desse estilo de vida individualista prémoderno, intersticial, que a língua italiana fixou 
no termo malandrino, de onde se originou a palavra portuguesa. Há condensações va
riadas entre o malandrino italiano, o mandrião espanhol, o patife português, o ‘apache’ 
e suas variantes: o malin, o coquin, o vaurien e o vagabond francês, o vagabundo sim
plesmente (do antigo latim vagativu = vadio): todos são representados por atributos que 
condensam os atributos de ocioso, de insolente, de maroto, de esperto, de velhaco e, no 
limite, de canalha e de bandido. No seu significado brasileiro contemporâneo a ênfase 
recai sobre significado ainda mais ambíguo, que reúne atributos de esper teza e talento 
(positivamente apreciados) aos atributos negativos acima resenhados. O malandro, em 
seu sentido semântico original, foi substituído hoje por um corte de classe: na classe 
média e nas elites, ele é ‘esperto’ e o termo é quase sempre usado em contextos de 
apreciação ironicamente positiva; nas classes pobres, ele se mantém ambivalente com 
o antigo sentido ou se condensa nos novos significados adquiridos pelo termo ‘vaga
bundo’, particularmente no ‘mundo do crime’, que faz retornar a associação primitiva 
entre malandragem e vadiagem de um modo que atenue o forte significado que o ter
mo ‘bandido’ ainda conserva. (…) Todas essas representações alimentamse de indícios 
históricos de interações subculturais que efetivamente produziram, no Rio de Janeiro, 
tipos de individualismo urbano (e de banditismo) que se alargaram, se disseminaram e 
se metamorfosearam, mas cujas figuras originais ainda povoam o imaginário brasileiro 
desde então, difundidos a partir do Rio” (Misse, 1999, p. 252).
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Negando o ócio,10 o trabalho no sistema penitenciário se caracteriza 
como a adição do castigo à produção de bens e serviços. Já que trabalho 
pressupõe produção, nada mais favorável para os agentes operadores da 
justiça do que utilizar o trabalho como instrumento de reinserção social, 
visto que estarão diretamente dando a oportunidade a indivíduos impro
dutivos (delinquentes) de se tornarem produtivos.11

(…) o trabalho prisional passa a ser considerado meio de gerar ri
queza, diminuindo os custos operacionais do sistema penitenciário. 
Esperase que sirva, também, para manter o preso ocupado, evitan
do o ócio, desviando da prática de atividades ilícitas: funcionando 
neste caso como uma espécie de “terapia ocupacional”. Mais recen
temente, passou a ser julgado parte dos chamados “programas de 
tratamento” visando preparar o preso para o retorno à vida livre 
(LemgrUber, 1999, p. 135).

Em geral, historicamente a maioria das atividades desenvolvidas no sis
tema penitenciário tem a simples finalidade de tirar os internos do ócio, 
mesmo que nada venham a lhe acrescentar.

10 O ócio é um conceito bastante controverso na história das civilizações. Os ver
dadeiros “ociosos” eram os que não tinham necessidade de trabalhar; era a elite 
privilegiada para quem uma vida de ócio era um projeto de vida. Com o advento da 
industrialização, o ócio passa a ser um problema potencial. Se os novos trabalhado
res industriais exibissem os costumes recreativos e ociosos da cultura préindustrial, 
as formas desejadas da nova disciplina de trabalho poderiam muito bem estar amea
çadas. Esse foi um dos motivos pelos quais a supressão e a marginalização das formas 
recreativas tradicionais passaram a ser requisitos preliminares da nova ordem indus
trial. O ‘problema’ do ócio tem sido regularmente redescoberto, em geral durante 
períodos de agitação potencialmente disseminada ou desemprego massivo. Hoje, 
por exemplo, com o mercado globalizado, cresce vertiginosamente o desemprego 
nas grandes cidades. Especulase que o ócio seja a salvação deste novo período capi
talista. Em relação às grandes massas, o ócio sempre foi e, acredito eu, sempre será 
visto como negativo, pois, em geral, como é de senso comum, “cabeça vazia é oficina 
do diabo” (Bottomore & OUthwaite, 1996, p. 123).
11 Loïc Wacquant (2001), um dos principais defensores da ideia de que em detri
mento de políticas sociais investese demasiadamente em políticas de encarceramento, 
acredita que as políticas de execução penal hoje têm como objetivo central “a prisão da 
miséria” como a “nova gestão da miséria”.
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O trabalho, a maioria das vezes forçado, sempre esteve muito vin
culado à prisão; inclusive se diz que houve mais interesse em que a 
pena consistisse em trabalho pesado que propriamente em privação 
de liberdade. Em muitas oportunidades, dependendo da situação da 
oferta de mão de obra, seguindo a análise de Foucault, empregouse 
o trabalho com sentido utilitário, visando alcançar a maior produ
tividade possível, quer em benefício do Estado quer de particulares 
(BitencoUrt, 2007, p. 98).

Infelizmente, embora tenhamos uma visão contemporânea sobre o 
papel social do trabalho, dentro do sistema penitenciário, nos países 
ocidentais, pela prática que podemos observar ainda se mantém a men
talidade de que o homem é apenas uma ferramenta para a produção. 

O trabalho prisional no Brasil, contrariando as determinações legais 
da Lei de Execuções Penais, não remunera adequadamente;12 não cum
pre condições básicas de trabalho como higiene, segurança e equipa
mentos adequados; bem como não garante nem mesmo seguro contra 
acidentes trabalhistas.

O trabalho (no cárcere) é invariavelmente manual e não oferece 
qualquer atrativo, sendo caracterizado pela monotonia e repetição. 
(…) Não há, desse modo, o menor interesse em ensinar ao preso ofí
cios que lhe possam valer no mundo livre. Não há o menor respeito à 
sua pessoa, na medida em que permite a exploração da mão de obra 
cativa. Não há qualquer empenho em estimular o gosto pelo trabalho, 
se considerada as tarefas oferecidas e a correspondente remuneração 
(lemgrUber, 1999, p. 144).

Compreendido como “dever social e condição de dignidade huma
na”, o trabalho, segundo a LEP, “terá finalidade educativa e produtiva”, 
sendo obri gado ao condenado à pena privativa de liberdade, como 

12 O trabalho do preso, não sujeito ao regime da Consolidação das Leis Trabalhistas 
– CLT, “será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a três quar
tos do salário mínimo” (LEP, artigo 28 apud gomes, 2006).
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mecanismo de compensação social, na medida de suas aptidões e ca
pacidade.13 Nesse  sentido, como se pode evidenciar no cotidiano da 
gestão carcerária brasileira, o sistema de ocupação laborativa no cár
cere descumpre as determinações básicas legais estabelecidas para a 
execução penal, não havendo oferta para todos, funcionando como 
garantia de privilégio para uns poucos eleitos pelos agentes operado
res da execução penal.14 

Não é estranho convir que o sistema penitenciário brasileiro, um dos 
mais críticos do mundo, valorize o trabalho em detrimento do estudo. Nes
se contexto, o estudo é visto apenas como mero complemento do trabalho. 

Para compreender melhor e ampliar essa discussão, conforme já 
sistematizado em dissertação de mestrado (JUlião, 2003), sentimos a 
necessidade de dialogar com subsídios teóricos que fundamentam os 
documentos analisados, principalmente no que diz respeito ao con
ceito de trabalho. Procurarei desenvolver uma compreensão sobre o 
conceito isoladamente e como se dá historicamente a sua relação no 
sistema penitenciário.

Sem pretender esgotar essa discussão, dada sua complexidade, opta
mos por tomar como referência básica as obras Trabalho: a categoria so-
ciológica chave? de Claus Offe e O que é trabalho de Suzana Albornoz, que, 
em linhas gerais, traçam um panorama teórico e histórico do conceito, 
e com Pedagogia da fábrica de Acácia Kuenzer.

Na cultura clássica grecoromana, o conceito trabalho já se desdobrava  
em intelectual e físico. Consideravam o trabalho intelectual, quando  
gratuito e liberto do contato com a matéria, como propriamente  huma
no e que se concentrava na classe dos homens livres.15 Já o trabalho físico, 
considerado servil e humilhante, destinavase aos escravos  e às mulheres. 
Diante da referida distinção, podemos verificar a primazia atribuída ao 

13 Artigo 31 da LEP.
14 Segundo informações da Fundação Santa Cabrini (2006), órgão governamental 
responsável pela ocupação profissional do interno no Estado do Rio de Janeiro, não 
ultrapassa 10% o número de vagas para trabalho no sistema penitenciário do estado. 
Segundo informações do MJ/depen (brasil, 2006), somente 26% da população pri
sional nacional é ocupada efetivamente com alguma atividade laborativa. 
15 Somente os homens livres podem viver do ócio.
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trabalho intelectual, afirmando a posição social dos intelectuais e rebai
xando a dos trabalhadores manuais.

Já na tradição judaicocristã, o trabalho é encarado “como uma la
buta penosa, à qual o homem está condenado pelo pecado”. A própria 
Bíblia o apresenta como castigo, como um dos meios de expiação do 
pecado original:

Nos primeiros tempos do cristianismo o trabalho era visto como puni-
ção para o pecado, que também servia aos fins últimos da caridade , para 
a saúde do corpo e da alma, e para afastar os maus pensamentos provoca
dos pela preguiça e a ociosidade (albornoz, 2002, p. 51, grifos nossos).

O trabalho sofre uma reavaliação dentro do cristianismo com a Re
forma Protestante. Considerando o ócio antinatural e pernicioso, para 
Lutero, o trabalho é a base e a chave da vida. Visto como virtude, torna
se o caminho religioso para a salvação. Segundo ele, “manterse pelo traba
lho é um modo de servir a Deus”. Defende que é pelo trabalho árduo 
que alguém pode chegar ao êxito e, assim, realizar a vontade de Deus 
(albornoz, 2002, p. 55). 

Para os protestantes, contrastando com a concepção católica de que 
o trabalho pode ser digno e dignificante, porém é certamente inferior 
à contemplação direta ao Criador e à oração, aumentam a ênfase moral 
e o prêmio religioso para a atividade profissional. “A perda de tempo é 
o primeiro e principal de todos os pecados. Toda hora perdida no tra
balho redunda em perda de trabalho para a glorificação de Deus. Pois o 
trabalho constitui a própria finalidade da vida” (albornoz, 2002, p. 55).

Diante de tal apreciação sobre o trabalho, Max Weber associa a ética 
protestante ao que chama de “espírito do capitalismo”. O autor acreditava 
que a visão da Renascença – de que o trabalho seria expressão do homem 
e expressão da personalidade do indivíduo – tenha influenciado indireta
mente o protestantismo. Nessa perspectiva, o homem deixa de ser um ani
mal teórico para ser também sujeito ativo, construtor e criador do mundo. 
Iniciase o desenvolvimento da ideia do valor da transformação da natureza, 
da produção, guiada pela teoria e pela ciência.
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No século XIX, Hegel, um dos principais pensadores que enrique
ceu e ampliou a concepção do trabalho humano, afirmava que o traba
lho é processo de transformação da natureza; que o homem, através do 
trabalho, a transforma antes de consumila, diferentemente do animal 
que a destrói. Para ele,

a produção do objeto pelo homem é ao mesmo tempo um processo 
de autoprodução do homem. No que produz, o homem se reco
nhece e é reconhecido. (…) A relação entre os homens e os objetos 
através  do trabalho, do uso dos instrumentos, cria a relação dos ho
mens com os homens mesmos (albornoz, 2002, p. 63).

Ainda no século XIX, Charles Fourier vê o trabalho como uma ati
vidade associada ao prazer. Tomando o trabalho no campo como quase 
o único trabalho necessário, destaca que o trabalho e o prazer não pre
cisam estar separados. 

Já para Marx,16 o trabalho, expressão da vida humana, é o fator que 
faz a mediação entre o homem e a natureza, sendo a essência do ser hu
mano. Segundo ele, o que os homens produzem é o que eles são. 

Com a invenção do computador e com as duas grandes guerras que 
assolam o mundo no século XX, segundo Wright Mills, a ideia huma
nista do trabalho como arte e criação do homem perde o sentido. Para 
a maioria dos empregados, o trabalho passa a ter um certo caráter desa
gradável, uma pequena minoria tem alegria com o trabalho criador.

Herbert Marcuse, com a obra Ideologia da sociedade industrial, torna
se um dos maiores representantes deste pensamento, acreditando  que 
o trabalho não seria apenas alienado no mundo de hoje, mas também  
alienante, pois, segundo ele, a servidão ao trabalho serve para castrar os 
indivíduos como seres políticos e pensantes.

16 “O trabalho, de acordo com a perspectiva marxista, está subordinado ao pro
pósito de reproduzir e expandir o domínio material e político da classe capitalista. 
A massa da população está separada dos meios de produção e subsistência e, por 
conseguinte, é compelida a ingressar no trabalho assalariado a fim de sobreviver” 
(bottomore & oUthwaite , 1996, p. 773).



204

o espaço da prisão e suas práticas educativas

Na “era do consumo”, para muitos o trabalho hoje não seria só alienante, 
o seu produto e o seu consumo escravizam. Vários pensadores, entre 
eles Domenico de Masi, contrariando toda uma tradição que desvaloriza 
o ócio, defendem a ideia do “ócio produtivo e humanizador”, onde não 
mais só através do trabalho o homem se torna feliz, mas também atra
vés do tempo livre que pode destinar ao lazer.

Retomando historicamente o conceito trabalho, vemos que o ócio 
é privilégio dos homens livres e o trabalho, principalmente o físico, 
dos escravos. Não distante da realidade contemporânea, ainda vemos 
que o ócio tornase produtivo e saudável para uma pequena camada da 
 sociedade, enquanto para outra é totalmente improdutivo e pernicioso, 
tornadose, conforme o ditado, “oficina do diabo”.17 

Diante do exposto, percebemos a importância dada ao trabalho dentro 
do sistema penitenciário e como se compreende o mesmo, independen
temente da atividade desenvolvida, como programa de ressocialização, de 
reinserção social. Em linhas gerais, como podemos evidenciar, o trabalho 
destinado aos internos sempre está associado ao suor, ou seja, ao esforço 
físico e não ao intelectual. 

É importante ressaltar que as empresas que trabalham com a mão 
de obra carcerária obtêm incentivos fiscais e não arcam com impostos 
trabalhistas sobre cada interno, além de obter benefícios, tais como não 
pagamento de água, luz e aluguel dos espaços utilizados dentro das Uni
dades Penais. Como podemos observar, o preso se torna uma mão de 
obra barata para as empresas. Não é sem justificativa que atualmente se 
inicia no país uma discussão para a privatização das cadeias.

Durante muitos anos ninguém dentro do sistema se preocupou com 
a capacitação profissional do interno penitenciário. Hoje, embora ainda 
timidamente, iniciase tal discussão. Acreditam que através da qualifica
ção profissional dos internos se consiga inserilos (ou reinserilos) no 
mercado da força de trabalho. 

A maioria dos entrevistados na pesquisa do mestrado e agora do 
doutorado, quando perguntados sobre a escola ideal para o sistema peni

17 Cabeça vazia, oficina do diabo.
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tenciário, por exemplo, defendeu uma escola associada à qualificação 
profissional, ou seja, uma escola que articule educação e trabalho.

Sobre a proposta de alguns dos entrevistados acerca da necessidade 
de ensino formal regular e ensino profissionalizante estarem associados,18 
tornase necessário refletir para não incorrermos em erros que venham 
comprometer ainda mais a educação dentro do sistema penitenciário. Os 
envolvidos no processo educacional nas penitenciárias  defendem a tese 
de que a educação deve estar diretamente atrelada ao trabalho, por razões 
diretamente ligadas às peculiaridades do sistema penal, mas também, tal
vez, por não estarem envolvidos nas discussões mais recentes  em torno 
das relações entre educação e processo de qualificação profissional.

Hoje, nos debates que se travam acerca do papel da qualificação 
profissional no sistema ocupacional, várias perspectivas estão sendo 
apresentadas: uma que defende a qualificação profissional como a fer
ramenta para a inserção no “mercado de trabalho”; outra, que defende 
uma educação formal de qualidade que conduza à produção de uma 
qualificação que atenda as demandas das instituições do sistema ocu
pacional e, consequentemente, do mundo do trabalho; e uma terceira, 
que defende a dissociação do ensino formal do ensino profissionalizante.

Não é de esforço convir que hoje o processo de racionalização e 
industrialização pressupõe uma constante elevação do nível de qualifi
cação de força de trabalho (offe, 1990, p. 16). Para isso, caso a educação 
formal esteja diretamente atrelada ao ensino profissionalizante, ela terá 
que, constantemente, estar se reavaliando para atender o mercado.

Determinadas instituições, por exemplo, defendem que, dependen do 
do seu grau de mecanização, preferem receber pessoas com uma boa forma
ção educacional, mas sem nenhuma experiência e quali fi cação profissional , 
pois, segundo elas, os referidos profissionais estão  desprendidos de quais
quer vícios, podendo melhor se adequar ao ritmo da empresa. Diante desta 
posição, estaríamos em face de um progresso   técnico que dispensaria uma 

18 Fundamentase na “Teoria do Capital Humano”, que tem como alicerce a lógica 
do mercado e a função da escola como formadora de recursos humanos para o mer
cado. A partir destas premissas, privilegia a articulação entre sistema educativo e 
sistema produtivo.
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qualificação profissional prévia para o ingresso  em determinadas empre
sas. Conforme Claus Offe (1990), do ponto de vista do desenvolvimento 
dos fundamentos teóricos e condições técnicas de utilização da máquina 
podese supor que a força de trabalho altamente qualificada e especializada 
provoca a elevação dos salários, e, o contrário, a sua diminuição. 

Sob o prisma da constante necessidade de elevação da qualificação 
profissional, os profissionais se sentem ameaçados de perderem o seu 
posto de trabalho, o que os obriga a uma busca permanente por uma 
melhor qualificação profissional, enquanto as empresas, ameaçando, con
seguem melhorar a sua produtividade, gastando cada vez menos recursos 
com a mão de obra, pois sabem que existe um grande número de pos
síveis funcionários qualificados aguardando emprego. Desse modo, no 
momento em que

o sistema educacional se expande, o sistema ocupacional pode se 
permitir tornarse “seletivo” em suas relações de demanda e elevar 
os seus critérios de aceitação para tarefas que se tornaram mais exi
gentes sem precisar confrontarse com preços mais altos que devam 
ser pagos à força de trabalho (offe, 1990, p. 18).

Segundo Claus Offe, seguindo a tese marxista do “duplo caráter” do 
trabalho assalariado no capitalismo, nas partes do “sistema ocupacional” 
das sociedades industriais capitalistas, em primeiro lugar, determinadas 
pela relação trabalho assalariado/capital, “a utilização da força de traba
lho subordinase a um critério duplo e contraditório”, ao mesmo tempo 
em que é “empregada e paga para produzir objetos concretos e úteis” ela 

“só é empregada na medida em que, além de produzir esses objetivos 
úteis e através deles – especialmente sobre questões capitalistas – ela 
preenche os objetivos do capitalismo”. O trabalho assalariado capitalis
ta, segundo ele, é, portanto, “ao mesmo tempo um processo de trabalho 
e valorização. A ele corresponde a diferenciação entre o valor de uso e 
o valor de troca das mercadorias, resultado do processo de produção” 
(offe, 1990, p. 1920).

Discutindo “qualificação”, o autor afirma que o referido conceito 
pode perder a sua unidimensionalidade, tornandose necessário especifi



207

educação e trabalho como programas de “reinserção social”

car se com a palavra se pensa em preparo e conhecimentos que capacitam 
o trabalhador a criar objetos concretos úteis ou se com ela se entende 
a capacitação e disposição de fazer isso sob condições econômicas e 
organizatórias que tornem o processo de trabalho simultaneamente um 
processo de utilização.

Concluindo, o espectro moderno do conteúdo da qualificação da força 
de trabalho sofre uma mudança de forma. Segundo ele, o que deve ser 
apreendido “não é uma capacitação concreta de trabalho, mas a própria 
capacidade de apreensão de sempre novos conteúdos relativos ao tra
balho”, ou seja,

o ponto central da demanda de qualificação encontrase na forma
ção de capacidades cognitivas que se distinguem por um alto nível 
de generalidade e, consequentemente, pela fácil transferibilidade de 
uma tarefa para outra. (…) Passa a ser exigida de forma crescen
te, não os conhecimentos e capacitação talhadas para determinados 
empregos e profissões, mas a metacapacitação – ou seja, o poder 
ajustarse ao ritmo da transformação técnica, organizatória e econô
mica e suas correspondentes exigências concretas (…) no plano de 
trabalho, que passa a solicitar sempre novos conhecimentos (Offe, 
1990, p. 2021).

Comungando com tal hipótese, no que diz respeito à educação pro
pícia para a realidade do interno penitenciário brasileiro, acredito que 
será necessário formular uma política educacional que abarque todas 
estas questões e que pense, principalmente, na formação de indivíduos 
capazes de refletir sobre a sua realidade e de se inserir como cidadão na 
sociedade, privilegiando a todo custo o “aprender a aprender” tão exaltado 
por Paulo Freire.

Defendo a ideia de que precisamos ter em mente que, mesmo qua
lificados, os egressos penitenciários dificilmente conseguirão se inserir 
no mercado formal de trabalho, em face das altas taxas de desemprego do 
país, tornase fundamental refletir sobre tal proposição. Não é apenas com 
capacitação profissional que se conseguirá inserir um egresso penitenciário 
no mercado de trabalho, pois, diante do grande número de  profissionais 
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qualificados desempregados, o mercado se torna cada vez mais seletivo, 
priorizando novas qualificações e competências. 

É importante que se perceba que não é só criar uma escola associa
da ao ensino profissional, mas sim uma escola que ajude a desenvolver 
potencialidades que favoreçam sua mobilidade social, não se deixando 
paralisar pelos obstáculos que serão encontrados na relação social. Em 
suma, uma escola que privilegie a busca pela formação de um cidadão 
consciente da sua realidade social.

A Educação como programa de reinserção social na 
política de execução penal

A atual legislação penal brasileira prevê que a “assistência educa
cional” compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do 
preso e do interno penitenciário. Institui como obrigatório o ensino 
de primeiro grau (atual ensino fundamental), integrandose no sistema 
escolar da unidade federativa. Já o ensino profissional deverá ser minis
trado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 

Em atendimento às condições locais, institui que todas as Unidades de
verão dotarse de uma biblioteca provida de livros instrutivos, recreativos 
e didáticos e que, devido à abrangência e particularidade da questão, as ati
vidades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públi
cas ou particulares, instalando escolas ou oferecendo cursos especializados.

Em linhas gerais, a questão da educação como “programa de ressociali
zação” na política pública de execução penal no país é um assunto ainda 
nebuloso. Reduzidas são as discussões que vêm sendo implementadas 
nesta direção. Poucos são os estados que vêm reconhecendo a sua im
portância no contexto político da prática carcerária.

Felizmente, embora tarde, iniciase no país uma reavaliação do papel 
desempenhado pela educação como prática de “ressocialização” no pro
grama político público de execução penal, onde se equipara o  ensino ao 
trabalho, instituindo a remição19 da pena também pelo estudo.  Discutese  

19 Segundo o Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, remição é o ato ou efeito 
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atualmente no Congresso Nacional Projetos de Lei20 que preveem a 
implementação  da remição de pena através do estudo na Lei de Execu
ção Penal, porém, enquanto isso não se efetiva legalmente, fica a cargo 
de cada operador da execução penal nos estados a interpretação do re
ferido direito, visto que, conforme já explicitado, a legislação atual só a 
reconhece através do trabalho. 

Conforme é esclarecido pela Exposição de Motivos à Lei de Execu
ção Penal, a matéria da remição aqui no Brasil é considerada como nova 
em nosso Direito:

132 – A remição é nova proposta ao sistema e tem entre outros mé
ritos, o de abreviar, pelo trabalho, parte do tempo da condenação. 
Três dias de trabalho correspondem a um dia de resgate. O tempo 
remido será computado para a concessão do livramento condicio
nal e do indulto, que a exemplo da remição constituem hipóteses 

de remir (se). Remir seria indenizar, compensar, reparar e ou reabilitar-se e, segundo o parecer 
do Dr. Luiz Alfredo Paim (1995, p. 189190), etimologicamente, a palavra remir “cor
responde ao substantivo remição, e é a forma sincopada do verbo redimir (a este outro 
correspondem redenção e redentor). Vem do latim redimire (ou redimere) e tem o mes
mo significado de resgatar de cativeiro, livrar de ônus. Toda essa formação etimológica 
tem no centro de sua semântica a ideia de libertação de cativeiro, de salvação, de resgate, 
de reaquisição de bem perdido” (SoUza, 2002, p. 12). Artigo 126 da Lei 7.210/84: “o 
condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, pelo 
trabalho, parte do tempo de execução da pena. A contagem do tempo para fim deste 
artigo será feita a razão de um dia de pena por três de trabalho”.
20 Há diversas proposições legislativas versando sobre a educação no sistema penitenciá
rio em tramitação nas Casas do Congresso Nacional. Entre elas, três versando sobre a 
possibilidade de extensão da remição também pela educação: PL 4.230 de 2004, que 
propõe estender o benefício da remição aos presos que estiverem estudando (apensado 
ao PL 6.254 de 2005) – atualmente, com parecer do relator pela rejeição, o processo 
encontrase pronto para a pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania; PL 
5.075 de 2001(de iniciativa do Poder Executivo), promovendo várias alterações na LEP, 
inclusive a possibilidade de remição da pena pelo estudo – atualmente encontrase com 
parecer pela rejeição, pronto para pauta do Plenário; PL 3.569 de 1993, estabelecendo 
a remição de um dia de pena a cada dois dias de trabalho ou estudo, na impossibilidade 
do primeiro – embora aprovado na Câmara, ainda em 1993, o projeto recebeu substi
tutivo no Senado Federal em 1995, retornando à Casa de origem. Encontrase, desde 
2004, pronto para a pauta na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com pare
cer pela rejeição do substitutivo do Senado e aprovação do projeto original.
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práticas de sentença indeterminada como fenômeno que abranda os 
rigores da préfixação invariável, contrária aos objetivos da Política 
Criminal e da reversão pessoal do delinquente.
133 – O instituto da remição é consagrado pelo Código Penal Espa
nhol (artigo 100). Tem origem no Direito Penal Militar da Guerra 
Civil e foi estabelecido por decreto de 28 de maio de 1937 para os 
prisioneiros de guerra e os condenados por crimes especiais. Em 7 
de outubro de 1938 foi criado em 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. Após mais alguns avan
ços, a prática foi incorporada ao Código Penal com a Reforma de 
1944. Outras ampliações ao funcionamento da remição verificaram
se em 1956 e 1963 (rodrigUes devesa, 1971, p. 55, 763).

Ao contrário do Brasil, a matéria não é tão nova como em outros 
países, principalmente na Europa. Em vários países, a remição não é só 
aplicada ao trabalho, também já é reconhecidamente prevista à educação.

Não só nos países europeus como a Espanha, por exemplo, é admi
tido a remição pelo esforço intelectual no “Reglamento de los Servicios 
de Prisiones” (artigo 62).21 Hoje, vários países na América Latina, como 
a Venezuela, por exemplo, já instituíram a remição pela educação e é 
uma realidade desde 1993 com a edição da “Ley de redención judicial 
de la pena por el trabajo y el estudio”. Naquele diploma legislativo, está 
dito que, para o reconhecimento de efeitos remicionais às atividades de
senvolvidas pelos condenados serem consideradas, entre outras, as ativi
dades: “de educación , en cualquiera de sus niveles y modalidades, siem
pre que se desarrolle de acuerdo con los programas autorizados por el 
Ministério de Educación o aprobados por instituciones con competencia 
para elo” (artigo 5, “a”) (SoUza, 2002 apud JUlião, 2003, p. 99).

21 Artigo 62. La redención de la pena por el esfuerzo intelectual podrán obtenerla por los 
siguientes conceptos: 1o por cursar y aprobar las enseñanzas religiosas o culturales establecidas 
y organizadas por el centro directivo; 2o Por pertenecer a las agrupaciones artísticas, literarias o 
científicas de la prisión; 3o Por desempeñar destinos intelectuales; 4o Por la realización de produc-
ción original, artística, literaria o científica.
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A Colômbia também é outro exemplo na América Latina, reconhe
cendo, da mesma forma, a remição (redención) da pena pelo estudo. O Có
digo Penitenciário e Carcerário Colombiano, editado em 1993, é expresso:

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

O sistema prisional francês inicialmente previa a remição tanto 
pelo trabalho quanto pelo estudo. Hoje, não acreditando mais no êxi
to de tais bonificações, extinguiram tal proposta, prevendo a remição 
seguindo  outra orientação. Para efetivamente remir, os internos peni
tenciários não só precisam estudar e trabalhar, mas também demonstrar 
comportamento adequado que justifique a recomendação do corpo téc
nico para a redução da pena. Em linhas gerais, os internos passam por 
avaliações periódicas que possibilitam ou não a sua remição.

A remição da pena pela educação (e/ou trabalho) na França não é 
mais calculada de forma sistemática, como a nossa brasileira. Levam 
em consideração vários critérios para essa concessão, a exemplo: boa 
conduta, participação em atendimentos psicológicos, indenização à ví
tima, exames etc. Anteriormente a essa proposta, seguiam a estratégia 
brasileira, quantidade de dias trabalhados e estudados versus quantidade 
de dias remidos. 

Já na experiência da Grécia, para cada dia estudado são dois dias 
remidos para os jovens. Já para os adultos, cada dia estudado e/ou tra
balhado, é apenas um dia remido.

Uma experiência bastante distinta nessa direção é a da Noruega, que 
bonifica financeiramente, ao contrário da proposta da remição, todos 
os internosalunos. Eles recebem uma remuneração como incentivo 
por estarem estudando.

Na prática, verificase que as Unidades Penais ainda não possuem ações 
regulares de ensino, posto que o maior interesse dos internos  penitenciários 
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está diretamente nas atividades laborativas que, além do  ganho financeiro, 
oferecem a possibilidade do abatimento de parte da pena.

Conforme Julita Lemgruber (1999), a existência de ações educacio
nais também não é garantia da presença dos internos, porque 

a escola, que teoricamente seria um veículo de mobilidade social, 
não surte os efeitos esperados. Currículos tradicionais, aliados a um 
quadro de professores que aparentemente não estão treinados para 
o desempenho de suas tarefas, jamais provocarão atitudes positivas 
por parte dos internos (lemgrUber, 1999, p. 87). 

Cabe assinalar que a importância da educação nos presídios vem 
ao encontro de duas finalidades tão privilegiadas pela sociedade: coibir 
a ociosidade nos presídios, que, segundo alguns estudos, gera maior 
propensão à reincidência, e dar ao condenado a oportunidade de, em 
futura liberdade, dispor de uma opção para o exercício de alguma ativi
dade profissional, para a qual seja exigido um mínimo de escolarização. 
Assim, a opção por tirar uma grande massa da população carcerária que 
está na ociosidade, colocandoa em salas de aula, não constitui privilé
gio – como querem alguns –, mas proposta que atende os interesses da 
própria sociedade.

Os ministérios da Educação e da Justiça, reconhecendo a impor
tância da educação para esse público, iniciaram também em 2005 uma 
proposta de articulação nacional para implementação de Programa Na
cional de Educação para o Sistema Penitenciário, formulando as suas 
Diretrizes Nacionais. A referida proposta, apoiada pela Unesco, culmi
nou em 2006 com o I Seminário Nacional de Educação para o Sistema 
Penitenciário e, em 2007, o II Seminário Nacional.

O tema educação para jovens e adultos privados de liberdade, nos 
últimos anos, vem alcançando internacionalmente um inacreditável 
destaque.22 A partir de 2006, iniciouse um movimento governamental 

22 Em junho de 2006, realizouse em Cartagena de Índias (Colômbia) o primeiro  encon
tro de Redes Eurossocial. Nesse encontro, as propostas de intercâmbio foram acordadas 
de maneira consensual pelo conjunto dos participantes, com o objetivo de iniciar um 
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na perspectiva de criação da “Rede Latinoamericana de Educação nas 
Prisões”. O objetivo da rede, à luz do que vem sendo realizado sobre 
o tema em outras regiões do mundo, como na Europa, por exemplo, 
é investir no intercâmbio de experiências, bem como de consolidar 
práticas que institucionalizem uma política educativa para o sistema 
penitenciá rio da América Latina.

Durante muitos anos, ninguém dentro do sistema penitenciário se 
preocupou com a capacitação profissional do interno penitenciário. Hoje, 
embora ainda timidamente, iniciase tal discussão. Acreditam que através 
da qualificação profissional dos internos, por exemplo, se consiga inseri
los (ou reinserilos) no mercado da força de trabalho. 

Diante das questões explicitadas, várias são as indagações que me
recem a nossa atenção, dentre elas, por exemplo: qual o real papel da 
educação no sistema penitenciário? Como deve se efetivar uma educa
ção para adultos privados de liberdade? 

Em recente artigo publicado no Brasil23 assinado por um dos maio
res especialistas sobre o tema no mundo, o pesquisador Marc de Maeyer 
(2006, p. 19), refletindo sobre a pergunta se “na prisão existe a perspec
tiva da educação ao longo da vida?”, enfatiza: 

(…) a educação na prisão tem uma porção de justificativas (explí
citas) e preocupações: garantir um mínimo de ocupação para os in
ternos (ter certeza de que a segurança e a calma estejam garantidas), 
oferecer mão de obra barata para o mercado de trabalho, quebrar o 
lado ruim da personalidade e construir um novo homem e uma nova 
mulher, apresentando atitudes e comportamentos religiosos, oferecer 
ferramentas para a vida externa, reeducar, reduzir a reincidência etc. 
(maeyer, 2006, p. 19).

processo reflexivo e estratégico de criação da Rede Latinoamericana especializada no 
tema de Educação nas prisões. Em 2007, estava previsto o Encontro Internacional da 
Associação Europeia de Educação nas Prisões (Irlanda). Para 2008, a Unesco previu a 
organização da I Conferência Mundial sobre Educação no Sistema Penitenciário (Bélgica). 
23 Revista de Educação de Jovens e Adultos, n. 19, jul. 2006.
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Criticando e refletindo sobre tal indagação, o pesquisador, recupe
rando os preceitos defendidos na Declaração de Hamburgo (1997) (ire
land, machado & paiva, 2007), principalmente a de que “a educação é 
um direito de todos”, independentemente de idade, raça, sexo, credo 
ou religião, afirma que educar é promover um direito, não um privilé
gio; que não se resume a um treinamento prático; mas sim é destacar a 
dimensão social, profissional e cultural da cidadania.24

O direito à educação deve ser exercido sob algumas condições: 
não pode ser considerado como sinônimo de formação profissio
nal, tampouco usado como ferramenta de reabilitação social. É 
fer ra menta democrática de progresso, não mercadoria. A educa
ção deve ser aberta, multidisciplinar e contribuir para o desenvol
vimento da comunidade  (Maeyer, 2006, p. 22).

Defende uma educação global, porque, segundo ele, “recolhe pedaços 
dispersos da vida; dá significado ao passado; dá ferramenta para se for
mular um projeto individual ao organizar sessões educacionais sobre saú
de, direitos e deveres, não violência, autorrespeito, igualdade de gênero”. 
Nesse sentido, ela não será só formal ou informal, ministrada por profes
sores e técnicos da área de educação. Mas sim se constituirá de encontros, 
reuniões, debates, leituras, atitudes etc.; bem como será de responsabi li
dade dos agentes penitenciários, dos assistentes sociais, psicólogos, médi
cos e enfermeiros.

Compreendida em uma concepção macro, em linhas gerais, deve
mos defender que

24 O pesquisador nos chama atenção para o fato de que “a organização da educação 
na prisão reflete também as atitudes da opinião pública. Nos países em que o orça
mento para a escola regular não é suficiente, fica difícil explicar por que a educação 
na prisão precisa de dinheiro público”. Embora a educação na prisão seja também 
um direito de todos, segundo ele, “entretanto isso não parece ser uma realidade den
tro da comunidade internacional de educação, mesmo quando muitas iniciativas são 
tomadas nos níveis locais e internacionais”. Campanhas internacionais ou regionais 
geralmente dão pouca ou nenhuma atenção para esse problema que envolve dezenas 
de milhões de pessoas no mundo (Maeyer, 2006, p. 19).
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a educação na prisão não é apenas ensino, mesmo que devamos ter 
certeza de que a aprendizagem de conhecimentos básicos esteja  
 assegurada. (…) a educação deve ser, sobretudo: desconstrução/ 
reconstrução de ações e comportamentos (maeyer, 2006, p. 22).

Se a socialização é função precípua do sistema educacional, podese 
pensar que a ressocialização também o seja, no que diz respeito a uma polí
tica de execução penal? Recorremos a Claus Offe para pensar essa questão.

Refletindo sobre as funções sociais do sistema educacional, Claus 
Offe desconstrói o que muitos teóricos funcionalistas tanto defendem e 
trabalha com a hipótese de que as funções sociais do sistema educacional 
não podem ser analisadas isoladamente e adequadamente se partirmos 
das intenções declaradas e as finalidades estabelecidas pelos agentes di
retamente envolvidos na prática ou política educativa, porque, segundo 
ele, este procedimento pode insurgir em três fontes de erros:

Primeira: de que, embora atualmente disponhamos de reduzido e 
superficial consenso sobre a determinação global das finalidades so
ciais da educação, diferenças importantes podem surgir no plano da 
interpretação operacional e utilização desses fins. Por isso, esta pri
meira fonte de erro decorre do fato de que observadores distintos 
podem estabelecer diversas e distintas finalidades para a educação 
segundo sua visão particular e comprometida;
Segunda: que, em virtude da não autonomia do sistema educacional 
para realizar os fins sociais globais, suas finalidades ficam comprome
tidas em função de crises e conflitos imprevistos por uma política 
mais ampla que o considera como um mero subsistema social;
Terceira: considerando que, embora suponhamos que as duas pri
meiras anteriormente indicadas não se manifestem e, portanto, o 
sistema educacional possa cumprir suas funções sociais globais, par
tindo do princípio de que cada uma das funções reais do sistema 
educacional decorra das intenções explicitadas de cada ator a ele 
ligado , é diverso  e fragmentado o poder real sobre o sistema, no 
qual, segundo o autor, até mesmo “a forma da aula – independente 
dos conteúdos e dos objetivos da aprendizagem que a atravessam 
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– preenche importantíssimas funções no processo de socialização es
colar” (offe, 1990, p. 1011).

Sem dar respostas definitivas para o estudo da questão, Offe em 
nenhum momento descarta a importância da educação no processo de 
socialização do indivíduo. Suas hipóteses nos obrigam a perceber que 
não é tão simples determinarmos a finalidade da educação, pois um 
número infinito de vetores deve ser levado em consideração quando da 
sua abordagem.

Não só Claus Offe, mas diversos pensadores, como Durkheim, Simmel  
e Gramsci, por exemplo, reconhecem, de certa forma, a existência de 

“forças” institucionais que convergem para a manutenção do status quo, seja 
por meio de relações de submissão/dominação, seja por relações de troca. 
Nesse contexto, a educação parece ter papel fundamental.

Retornando para a questão central aqui tratada, ou seja, a discussão 
sobre o papel da educação dentro do sistema penitenciário, é importante  
assinalar que existe um grande grupo de operadores da execução pe
nal que veem a educação nos presídios como uma atividade ocupa cional 
como tantas outras, sendo importante apenas para ajudar a diminuir a 
ociosidade nas cadeias.

A ociosidade, conceitochave que também permeia os discursos acerca 
do espaço carcerário, é considerada, pela grande maioria dos entrevistados, 
como um dos maiores problemas a serem combatidos a todo custo pela 
política de execução penal. Embora em nenhum momento tenha ficado 
explícito que a educação tem por finalidade central combatêla, subli
minarmente, essa é uma questão sempre presente.

Significa dizer que, embora no centro do discurso que justifica e rei
vindica a presença da educação formal nos presídios esteja a ideia de 
ressocialização , a perspectiva de que atividades escolares ajudam a combater 
a ociosidade vigente nos presídios também faz parte dessa discussão.
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Considerações finais

O tema educação e trabalho como proposta de inclusão social para 
detentos e egressos do sistema penitenciário, ainda pouco explorado 
pelos estudiosos, está a exigir pesquisas e reflexões, mormente no que 
se refere às alternativas de trabalho para qualificar um contingente de 
pessoas tão heterogêneo, tanto do ponto de vista sociocultural quanto 
educacional. É com a certeza da maior relevância da discussão que de
nuncio a carência de investigação sobre o assunto.

É importante destacar que apesar do aspecto educacional constar na 
Lei de Execução Penal, no Código Penal e no Código de Processo Penal, 
estando em sintonia com as medidas necessárias para a promoção dos 
direitos da pessoa humana, na realidade do sistema penitenciário esses 
aspectos não são ainda plenamente aplicados. A educação, embora seja 
tema em todos os discursos políticos, nesse ambiente ocupa um papel 
secundário, como no resto dos investimentos públicos. 

Além disso, nos artigos da LEP é possível identificar uma forte valo
rização do trabalho em detrimento ao direito à educação: o artigo 126 
assegura a remição penal através do trabalho, mas não garante à edu
cação o mesmo benefício. Essa valorização do trabalho frente à educa
ção, além de não incentivar a procura por escolarização, reforça a sua 
descaracteri zação como um direito, colocando a educação formal como 
um privilégio, um plus concedido aos detentos. 

O simples fato apresentado pela LEP de não reconhecimento da remi
ção pela educação demonstra a sua não valorização. Outro fato também 
muito esclarecedor é que na própria arquitetura prisional geralmente 
não é previsto e não existe espaço para o desenvolvimento de atividades 
educativas nas unidades prisionais.

A valorização do direito ao trabalho frente à educação traz também 
como consequência um maior estímulo à educação como mecanismo de 
acesso e preparo para o mercado de trabalho, em detrimento de outros 
objetivos do direito à educação, como desenvolvimento pessoal ou a 
formação para a cidadania. 
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A Lei de Execução Penal também exige que todos os condenados exer
çam algum tipo de trabalho, bem como que os presos tenham acesso 
ao ensino fundamental garantido. Mas segundo dados do próprio Mi
nistério da Justiça (2006), apenas 26% participam de alguma ativida
de laborativa e 17,3% estudam (efetivamente participam de atividades 
educacionais de alfabetização, ensino fundamental, médio e supletivo). 
São esses dados tão significativos que sugerem a reavaliação da atual 

“cultura da prisão”. 
Acredito que somente pela institucionalização nacional de políticas 

de educação para o sistema penitenciário, principalmente privilegiando as 
ações educacionais como programas de reinserção social, se conseguirá 
efetivamente mudar a atual “cultura da prisão”.

Nesse sentido, julgo ser necessário: (i) garantir a criação de um espaço 
educacional em todas as Unidades Carcerárias, sendo elas masculinas ou 
femininas, fechadas, provisórias, de regime semiaberto, aberto, casa de 
atendimento ao albergado e/ou egresso, possibilitando ao interno peni
tenciário os diversos benefícios sociais e psicológicos atribuídos a uma 
ação educacional bem orientada; (ii) garantir também o atendimento aos 
internos em regimes disciplinares diferenciados, aos portadores de ne
cessidades especiais, aos imputáveis, bem como aos egressos em geral; 
(iii) eleger e garantir como prioridade para a execução das ações penais, 
que consolidarão uma política de tratamento propriamente dito para o 
sistema penitenciário, uma série de projetos e programas integrados a 
equipes interdisciplinares, interministeriais e interdepartamentais que 
atuarão prontamente nas áreas de educação, serviço social, saúde, psi
cologia e de assistência jurídica, identificando as demandas, respeitando 
as necessidades e interesses; (iv) garantir o reconhecimento e a inclusão 
deste público em todos os programas educacionais, sociais e de saúde do 
Estado, viabilizando, quando possível, a participação de seus familiares; 
(v) garantir a educação continuada dos servidores técnicos, administrati
vos e professores que atuam com esta clientela, mantendoos atualizados 
quanto às principais questões evidenciadas para atendi mento deste públi
coalvo, bem como reconhecendo a sua particularidade como “agentes 
operadores da execução penal”; (vi) garantir o reconhecimento de todos 
os profissionais da área de educação que atuam no sistema penitenciário, 
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independentemente da sua origem institucional, assim como os assisten
tes sociais, psicólogos e demais profissionais do sistema, como “agentes 
operadores da execução penal”, merecendo reconhecimento institucional, 
bem como assistência e benefícios; (vii) garantir espaço mínimo adequado 
e de segurança para atendimento a este público, regularizando aporte de 
recursos destinados à implementação de projetos de cunho educacional 
e profissionalizante, conforme previsto  em lei; (viii) entendo, ainda, ser 
indispensável elaborar um plano  estratégico estadual de educação que 
oriente e defina as diretrizes políticas e administrativas que nortearão as 
ações de educação para este público – jovens e adultos em situação de pri
vação de liberdade –, apresentando procedimentos, processos, normas, 
instituindo práticas, definindo recursos e atribuições, instituindo verda
deiramente uma política de educação que atenda esta realidade popula
cional, com seus direitos, necessidades e deveres. 

Enfim, já ultrapassamos a etapa que discute o direito à educação 
dentro do cárcere. Estamos agora no estágio em que analisamos as nossas 
práticas, procuramos instituir programas, consolidar propostas e políti
cas, que efetivamente se avalia os seus resultados.
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