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como muitos outros Países no mundo Ocidental, o Brasil vem apre-
sentando, nos últimos anos, taxas crescentes de encarceramento. Hoje 
somos o quarto país que mais encarcera no mundo, estamos atrás so-
mente da China, Estados Unidos e Rússia. O número cada vez maior 
de indivíduos reclusos tem sido acompanhado de um crescente sucate-
amento do sistema prisional e, conseqüentemente, das condições mí-
nimas adequadas que atendam aos requisitos da tutela de presos ou de 
cumprimento de penas nos termos das exigências legais e institucionais 
estabelecidas em convenções internacionais . 

Em virtude do décit de número vagas das prisões, de suas precárias 
condições de habitabilidade e da falta de programas de assistência mé-
dica, psicológica, social, educacional e jurídica, constantes movimentos 
de resistência e revolta por parte dos presos têm ocasionado a destrui-
ção de instalações e equipamentos, a morte de policiais, funcionários 
e presos, bem como têm exacerbado os sentimentos de insegurança e 
medo na população urbana. 

O sistema penitenciário nos últimos tempos tem sido encarado pe-
los governantes como uma verdadeira “caixa-preta”. Muito se discute e 
pouco se sabe sobre sua verdadeira realidade. Um conjunto signicativo 
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de pesquisadores vem se dedicando aos estudos sobre a problemática da 
violência e da criminalidade. Em contrapartida, poucos, porém, sobre a 
prisão. Seus resultados, infelizmente, não se restringem a boas análises. 
Reconhece-se que “não é possível compreender o movimento da crimi-
nalidade urbana ignorando o funcionamento das agências de controle e 
repressão ao crime” (ramalho, 2002, p.17). Cada vez mais constatamos 
a necessidade de ampliar a discussão e pesquisa do tema com ênfase em 
abordagens interdiscipli nares nas universidades e institutos de pesqui-
sas, possibilitando subsídios concretos para formuladores de políticas 
públicas.

Em linhas gerais, procurando contribuir com essa discussão, este 
trabalho tem como objetivo compreender e descrever as relações entre 
educação escolar e “ressocialização” dentro de um sistema penal. Por 
meio de um estudo de caso, discutindo o modelo implementado no 
Estado do Rio de Janeiro, pretende-se explicitar o real papel da educa-
ção como “programa de ressocialização” na atual política de execução 
penal, desenvolvendo uma análise da política pública de educação em 
penitenciária.

Longe de imaginar que os internos penitenciários são simplesmente 
vítimas sociais, pois cada indivíduo é detentor de uma história particu-
lar, pretendeu-se evidenciar neste trabalho, em linhas gerais, por meio 
da análise do material empírico coletado, algumas questões pontuais 
relativas à vida no cárcere e, principalmente, denunciar que, embora 
haja escolas dentro do sistema, não existe ainda uma política pública 
de educação denida para o sistema penitenciário, identicando suas 
particularidades e seus problemas e tentando contribuir para a busca 
de soluções. 

A política pública de execução penal no Brasil

O Direito Penal brasileiro fundamenta-se sobre três conjuntos de leis: 
o Código Penal, que descreve o que é crime e determina a pena para 
cada tipo de infração; o Código de Processo Penal, que tem por objetivo 
determinar os passos que a Justiça deve respeitar diante da ocorrência 
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de um crime, da investigação policial ao julgamento; e a Lei de Execução 
Penal, criada a partir de um tratado da ONU sobre Execução Penal no 
mundo, que dene as condições em que o sentenciado cumprirá a pena. 

A legislação penal brasileira está pautada sobre a égide “de que as 
penas e medidas de segurança devem realizar a proteção dos bens jurídi-
cos e a reincorporação do autor à comunidade” (códiGo de Processo Penal, 
1999, p. 118, grifos do autor). Portanto, a aplicação da Lei de Execução 
Penal (LEP) tem por objetivo, segundo o seu Art. 1o, duas ordens de 
nalidades:

[…] a correta efetivação dos mandamentos existentes nas sentenças 
ou outras decisões, destinados a reprimir e a prevenir os delitos, e a 
oferta de meios pelos quais os apenados e os submetidos às medidas 
de segurança venham a ter participação construtiva na comunhão so-
cial (Id. Ibid.).

Promulgada para tal m, a LEP suscita várias discussões e inter-
pretações. O Direito Penal brasileiro se divide em duas correntes de 
juristas com idéias e perspectivas distintas. Uns defendem que a so-
lução para acabar com a violência está no endurecimento da lei e na 
aplicação de penas severas para os mais violentos. Outros, descrentes 
de que a severidade da pena imposta tenha ecácia preventiva e/ou 
reabilitadora, defendem que a pena de reclusão está superada como 
forma de reeducação.

Uma terceira corrente cresceu, nas últimas décadas, com muita for-
ça à margem dessas duas, principalmente em alguns países da América 
Latina, defendendo um “direito alternativo”1 e repudiando a visão tra-
dicional positivista acrítica do Direito, cuja racionalidade se centra em 
“começar e ndar na lei”. A proposta do “direito alternativo” ultrapassa 
os limites do legalismo, criticando os fundamentos do direito e os da 

1  Acreditando que não existe o crime enquanto fator social e quem cria o crime é a lei, 
o direito alternativo stricto sensu atua no Direito Penal propondo que o delito não 
seja analisado simplesmente pelo ângulo da norma, mas sim pelo contexto em que 
se insere o fato na norma, sugerindo a valorização da história do fato na análise.
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sociedade, e ataca a estrutura social, propondo outro tipo de relaciona-
mento à sociedade.

Em suma, são dois parâmetros losócos para uma política legis-
lativa penal, um centrado na valorização da responsabilidade indi-
vidual sobre o fato social e outro, oposto, priorizando o indivíduo 
em suas relações histórico-sociais. É importante compreender que 
quando o modelo processual penal é denido já se está identicando 
o “modelo de preso” desejado, pois, quando se cria o “tipo penal”, já 
se sabe quem se espera manter na cadeia. As penas alternativas, por 
exemplo, são produzidas para uma determinada camada social, as-
sim como todos os benefícios corporativos evidenciados na legislação 
brasileira. 

Em entrevista para a pesquisa, um interno do sistema penitenciário 
do Rio de Janeiro traz uma visão muito pessoal do problema, explici-
tando o modo como são percebidos os valores que subsidiam esse siste-
ma: “[…] quem mata um é assassino; quem mata milhares é herói; quem mata 
milhões com uma bandeira nas costas é patriota”.

Portanto, sendo alvo dos poderes e das acusações, com maior fre-
qüência os pobres passam a encher as prisões, de forma que essas são 
concebidas para eles. É por isso que as cadeias estão cheias de excluídos 
nanceira e culturalmente, pois o código é criado pela classe dominante 
que estabelece as regras a partir de sua necessidade de controle. 

A execução penal 

Com a “desfederalização” do Direito Penal, o sistema prisional, a justiça 
e o sistema policial estão organizados em nível estadual, de modo que 
cada governo tem certo grau de autonomia. A implementação de polí-
ticas públicas de execução penal no Brasil cou a cargo de cada Estado. 
Por isso, em razão da diversidade cultural, social e econômica de cada 
cidade, a realidade penitenciária brasileira é muito heterogênea, varian-
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do de região para região, de Estado para Estado e, na maioria das vezes, 
de unidade penal para unidade penal.2

Acompanhando as discussões internacionais que envolvem a execu-
ção penal, vários Estados vêm redenindo sua atuação junto ao sistema 
penitenciário. Muitos, como o Rio de Janeiro, vendo que a questão hu-
manitária prevalece sobre qualquer situação, vêm tendo iniciativas no 
sentido de extinguir suas Secretarias de Justiça, transformando-as em 
Secretarias de Direitos Humanos e/ou de Administração Penitenciária. 
A simples troca de nome para muitos pode nada signicar, porém, para 
outros, gera uma mudança de mentalidade, privilegiando, em alguns 
casos, o humano sobre a idéia de justiça.

Quadro geral do sistema penitenciário

O Brasil encarcera a quarta maior população do mundo, 336.366 pre-
sos. Apenas os Estados Unidos, a China e a Rússia possuem massas 
carcerárias maiores, cada um deles com mais de um milhão de presos. 
Segundo dados do Ministério da Justiça de 2005, os encarcerados no país 
estão distribuídos em mais de 900 estabelecimentos penais, milhares 
deles estão em delegacias de polícia. Do total de presos existentes no 
Brasil, 32% são provisórios e 68% condenados; 70% encontram-se nos 
sistemas penitenciários estaduais e 30%, fora deles, em cadeias públicas 
e similares. O décit atual é de 63.672 vagas no sistema penitenciário 
brasileiro. 

Os níveis de superlotação são absolutamente dramáticos, e as condi-
ções sanitárias, vergonhosas. A violência entre os internos é comum, e 
os espancamentos por guardas são considerados rotineiros. As assistên-
cias médica, social e jurídica são decientes, e os Estados não têm sido 

2  É importante salientar que embora a realidade política e administrativa do 
sistema penal brasileiro seja diversa, em contraposição, a realidade de seu interno 
penitenciário é bastante homogênea. Em sua maioria são pobres, negros (afro-des-
cendentes), com pouca formação escolar, e que estavam desempregados quando 
foram presos e viviam nos bolsões de miséria das cidades.
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capazes nem mesmo de oferecer atividades laborativas, educacionais e 
culturais aos apenados. 

Diante desta desassistência, somente se vê o interno penitenciário 
pelos seus gastos. Calcula-se que o custo médio mensal de um apenado 
no Brasil, computando neste cálculo despesas tais como: alimentação, 
salários de funcionários, material de limpeza e higiene, água, luz, gás, 
telefone, combustível, medicamentos, manutenção predial e de equipa-
mentos e manutenção de viaturas, seja de R$ 900,00.3 

Nos últimos anos, grupos de defesa dos direitos humanos e órgãos 
ociais expressaram preocupação crescente com a administração do 
sistema prisional brasileiro e a falta generalizada de consideração para 
com os direitos dos presos. Nigel Rodley, relator especial da ONU 
para a tortura, visitando prisões brasileiras em 2000, armou que os 
presos são tratados como animais violentos.

Estudos sobre o perl do interno penitenciário brasileiro eviden-
ciam que são, em sua maioria, jovens entre 18 e 30 anos – idade eco-
nomicamente produtiva –, do sexo masculino,4 com uma escolaridade 
deciente e oriundos de grupos menos favorecidos da população ou de 
grupos usuários de drogas. 

A população carcerária no Brasil cresceu de forma assustadora nos 
últimos 13 anos, algo entre 5-7% ao ano. Em uma década (1989 a 1999), 
este contingente dobrou, mas o investimento em construção de presí-
dios não acompanhou esse crescimento. Em 2001, o Governo Federal 
gastou em construção, reforma e ampliação de vagas R$ 277,5 milhões. 

3  Segundo a socióloga Julita Lemgruber (2001), esse custo está subestimado, 
pois não inclui, por exemplo, todos os gastos com os policiais militares empenha-
dos na guarda externa dos estabelecimentos prisionais e na escolta de presos para 
a apresentação em juízo e encaminhamento a hospitais etc.
4  Segundo dados do Ministério da Justiça (2005), “Informações Penitenciárias”, 
dos 336.366 presos, 4,4% são mulheres e 95,6% são homens; 95% são pobres ou 
muito pobres; 65% são negros ou mulatos; 75% não completaram o Ensino Funda-
mental e 12% são analfabetos.
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Até o nal de 2002, estava prevista a entrega de 73 novas unidades pri-
sionais, cinco delas federais.5 

Discute-se a inviabilidade da solução isolada de só construir mais pre-
sídios no país, pois, mantida a tendência atual, segundo estimativas, o Bra-
sil dobrará sua população prisional por volta de 2017 (valdejão, 2002).

Infelizmente, embora exista um enorme contingente de internos 
penitenciários que cometeram “crimes sem gravidade e sem violência” 
somando-se a outros propícios a uma “reintegração social”, ainda, in-
sistentemente, continua-se a investir pesadamente na construção de 
presídios que inviabilizem o contato do delinqüente com a sociedade. 
Conforme declarações da ex-secretária nacional de justiça, Elizabeth 
Sussekind, “os presídios estão gastando todas as suas forças para atender 
esta pequena população de 5% de encarcerados que são considerados 
irrecuperáveis pelo Poder Público”.6 

O sistema penal no Estado do Rio de Janeiro

Subordinando-se à Lei no 7.210 de 1984 (Lei de Execução Penal), e 
tendo por objetivo complementá-la, em 1986 foi assinado o Decreto 
no 8.897 que regulamenta o sistema penal do Estado do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro é o segundo Estado que mais encarcera no país, 
21.3387 pessoas. Neste ranking ca atrás somente do Estado de São Pau-
lo, que possui mais de 100 mil internos. Os dois Estados juntos encar-
ceram mais de 50% da população nacional. Conforme dados do IBGE 
(1997), com uma população de 13.406.308, o Rio possui uma média de 
147,2 presos por cada 100 mil habitantes.

5  Uma novidade, visto que, com a desfederalização do Direito Penal, todas as 
unidades penais passaram para os Estados. Essas novas unidades passam a abrigar 
os detentos mais perigosos, cujo poder de violência, segundo o Governo Federal, 
ultrapassa os limites do território estadual. 
6  Em audiência pública na 5a Conferência Nacional de Secretários de Justiça e 
Direitos Humanos.
7  Fonte: Ministério da Justiça (2005).
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As principais características dos condenados hoje no Rio de Janeiro 
são: 88% são ocialmente solteiros; 85% utilizam drogas; 74% têm 
baixa instrução; 54,8% são brancos; 42% são integrantes de Igrejas 
Evangélicas. Segundo se discute pelos corredores da administração pe-
nitenciária, o perl do preso está mudando. Atualmente, por exemplo, 
o maior número de internos é de brancos e não de negros.8

Por causa da existência de facções, os presídios do Rio de Janeiro 
são considerados “barris de pólvora”. Todos os internos estão separa-
dos não pela gravidade dos crimes pelos quais foram condenados, mas, 
normalmente, pelos laços de pertencimento, delidade ou submissão a 
grupos organizados no mundo do crime, na medida da rivalidade exis-
tente entre eles. Qualquer menor sinal de problema pode acender uma 
rebelião.

A educação como política pública na execução penal

A atual legislação penal prevê que a “assistência educacional” compre-
enderá a instrução escolar e a formação prossional do preso e do in-
terno penitenciário. Institui como obrigatório o Ensino Fundamental, 
integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Já o ensino 
prossional deverá ser ministrado em nível de iniciação ou de aperfei-
çoamento técnico.

Diferentemente do trabalho, a participação em atividades educacio-
nais, esportivas e culturais legalmente não proporciona ao interno o 
direito à remição da pena. A Lei de Execuções Penais só determina que, 
por meio da ocupação pelo trabalho, o detento terá direito ao benefício, 
não o estendendo à educação.

Conforme já mencionado anteriormente, por causa da desfederali-
zação do Direito Penal a implementação de políticas públicas de exe-
cução penal no Brasil ca a cargo de cada Estado. Por isso, em razão da 
diversidade cultural, econômica e social de cada Estado da federação, 

8  Dados questionáveis, visto que muitos afro-descentes não se identicam como 
negros, mas sim como brancos.
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a realidade penitenciária brasileira é muito heterogênea, variando de 
região para região.

O tema da educação, por exemplo, é interpretado na Lei de Execu-
ções Penais distintamente pelos diversos Estados. Enquanto uns, como 
o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, vêm investindo na implementa-
ção de ações e políticas de incentivo à educação como prática na exe-
cução penal, outros pouco ou quase nada fazem nessa direção. 

Em alguns Estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, a prá-
tica da remição pelo ensino, embora não prevista na Lei de Execuções 
Penais, já é adotada há tempos, com sucesso, à base de um dia de pena 
por dezoito horas de estudo.

O Rio de Janeiro, seguindo a experiência do Rio Grande do Sul, em 
2000, instituiu um acordo entre os órgãos responsáveis pela execução 
penal, permitindo a remição por meio da educação.

Em linhas gerais, a questão da educação como “programa de res-
socialização” na política pública de execução penal é um assunto ainda 
nebuloso. Reduzidas são as discussões que vêm sendo implementadas 
nesta direção. Poucos são os Estados que vêm reconhecendo sua impor-
tância no contexto político da prática carcerária.

Diante de tal fato, verica-se que as unidades penais ainda não pos-
suem ações regulares de ensino, posto que o maior interesse dos inter-
nos penitenciários está diretamente nas atividades laborativas que, além 
do ganho nanceiro, oferecem a possibilidade do abatimento de parte 
da pena.

Reconhecidamente como atividade educacional ininterrupta só 
existe a experiência do Rio de Janeiro, que, há mais de três décadas, 
vem implementando ações educativas regularmente em suas unidades 
penitenciárias. Os outros Estados possuem ações isoladas e não institu-
cionalizadas. São geralmente projetos de curta duração e com atendi-
mento reduzido.

Muitos Estados não conseguem nem mesmo cumprir o que determina 
a Lei de Execução Penal, ou seja, o oferecimento do Ensino Fundamen-
tal para seus internos penitenciários.

Cabe assinalar que a importância da educação nos presídios vem ao 
encontro de duas nalidades tão privilegiadas pela sociedade: coibir a 



A educação escolar entre as grades

38

ociosidade nos presídios, que, segundo alguns estudos, gera maior pro-
pensão à reincidência, e dar ao condenado a oportunidade de, em futura 
liberdade, dispor de uma opção para o exercício de alguma atividade 
prossional, para a qual seja exigido um mínimo de escolarização. As-
sim, a opção por tirar uma grande massa da população carcerária que 
está na ociosidade, colocando-a em salas de aula, não constitui privilé-
gio – como querem alguns –, mas proposta que atende aos interesses da 
própria sociedade.

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

O caso do Rio de Janeiro

O Estado do Rio de Janeiro ocialmente já vem desenvolvendo, pionei-
ramente, projetos na área educacional, de forma regular e ininterrupta, 
desde 1967, por meio de um convênio rmado entre as então Secreta-
rias de Estado de Justiça e de Educação, para instalar escolas de ensino 
primário nas unidades penais. A partir desse convênio, a Secretaria de 
Estado de Educação comprometeu-se a instalar em cada uma dessas 
unidades uma escola primária nos moldes das existentes no Estado, com 
a nalidade de ministrar o ensino primário supletivo, fornecendo pro-
fessores, orientadores pedagógicos, material didático e equipamentos. 

No início da administração do governador Anthony Garotinho, em 
1999, iniciou-se uma reavaliação das ações educacionais no sistema pe-
nitenciário estadual, procurando uma redenição das atribuições da 
ação pública.

Neste processo, em 29 de fevereiro de 2000 foi assinada a renovação 
do convênio, em que se estabelecia a criação e implantação de mais es-
colas de ensino supletivo regulares de Ensino Fundamental nas unidades 
prisionais, propondo atendimento mínimo de 50% de seu efetivo carce-
rário, redenindo o papel das escolas no sistema penal, além de ampliar 
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a atuação de algumas delas, que passaram também a oferecer o Ensino 
Médio, antigo segundo grau.

Com o referido convênio, as atividades educacionais, prossionali-
zantes, esportivas, artísticas e culturais caram a cargo da Divisão de 
Educação e Cultura,9 que operacionaliza, por meio de parcerias com 
outras secretarias, fundações, ONGs, instituições religiosas e universi-
dades, seus projetos junto às unidades do ex-Departamento Geral do 
Sistema Penitenciário.

Firmam-se convênios com as universidades públicas do Estado para 
que os internos possam, além do Ensino Médio, concorrer a uma vaga 
no Ensino Superior. Há inclusive, no caso da UFRJ e UNI-Rio, o enca-
minhamento de estagiários das áreas de Artes Plásticas e Artes Cênicas, 
com o objetivo de ampliar as atividades culturais nas unidades penais. 

Várias ações políticas vêm colaborando para ampliar as atividades 
educacionais ora em desenvolvimento. Em 2000, a remição de um dia 
de pena por cada 18 horas de efetiva participação em tais atividades 
foi concedida pela Vara de Execuções Penais, pelo Ministério Público e 
pelo Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.

O Rio de Janeiro, segundo informações da atual Secretaria de Es-
tado de Administração Penitenciária, é hoje um dos Estados que mais 
investe na educação como “programa de ressocialização”. Possui, atu-
almente, 11 escolas públicas atendendo mais de 4 mil alunos. Das suas 
41 unidades penais, 14 já possuem cursos regulares administrados pelas 
escolas públicas da Secretaria de Educação. De um público de 22 mil 
detentos, segundo informações da Secretaria, mais de 20% participam 
de atividades educativas e culturais.

Embora essa experiência do Estado do Rio de Janeiro seja executada 
já há algumas décadas, pouco se tem documentado e discutido sobre o 
assunto no Estado e, principalmente, no país.10

9  Com a atual estrutura da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária 
(seaP), foi criada a Coordenação de Educação e Cultura, subordinada à Subsecre-
taria de Tratamento Penitenciário.
10  Este trabalho tem também como objetivo contribuir para o registro da história 
e da memória do sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.
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Mesmo com o avanço nas questões educacionais quando comparado 
à realidade nacional, o Rio de Janeiro ainda mantém convivendo no 
mesmo espaço, absolutamente dicotomizadas, uma educação formal, 
organizada e dirigida pela Secretaria de Estado de Educação, e outra 
totalmente informal, muitas vezes amadora e improvisada, incentivada 
pelos técnicos de educação de cada unidade.

Em algumas unidades, por exemplo, tanto o espaço quanto as ações 
educacionais são improvisados e dirigidos para um pequeno grupo, não 
atendendo ao efetivo da cadeia. A improvisação justica-se, em alguns 
casos, por falta de apoio dos técnicos administrativos da unidade, bem 
como, em outros, por falta de recursos humanos e nanceiros que ve-
nham contribuir com tal prática.

O papel da educação no sistema penitenciário

Uma das principais questões evidenciadas no estudo foi a forma pela 
qual os diversos agentes envolvidos na execução penal compreendem a 
educação no sistema penitenciário. Todos os entrevistados, unanimemente, 
reconheceram a sua importância e creditam à educação o papel de contri-
buir com a “ressocialização” do interno penitenciário, conduzindo-o para 
sua reinserção social. Muitos associam a educação ao trabalho, dizendo que 
somente por meio de uma educação prossional é que se conseguirá 
verdadeiramente reintroduzir o interno na sociedade.

Com base na análise das falas dos entrevistados, percebeu-se que, em 
linhas gerais, eles compreendem o conceito “ressocialização” como si-
nônimo de reinserção social, inclusão social, socialização, sociabilidade 
etc. Estas pessoas parecem compartilhar da idéia de que o cárcere (sis-
tema penitenciário, sistema correcional) tem como papel punir e res-
socializar o delinqüente, valorizando sobremaneira o discurso prisional 
predominante de que seu objetivo central é a recuperação do apenado; 
para elas, a educação nessa instituição social responde preponderante-
mente, embora em parte, pela execução desse objetivo. Nesse caso, a 
educação no sistema penitenciário tem como objetivo contribuir para 
a reinserção social do delinqüente:
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“De que adianta tirá-los da sociedade e colocá-los aqui dentro simplesmente 
trancando-os numa cela sem direito a nada, porque depois eles têm que sair. E 
como é que eles voltam para sociedade? Não voltam preparados. Você vai fazer 
pessoas piores do que pegou. Na realidade, 99% dos nossos detentos estão 
aqui porque o governo e a sociedade não cumpriram seu papel lá fora. Então, 
nós estamos querendo resgatá-los aqui dentro, prepará-los para quando saírem. 
[…]. Somente através da educação, através do ensino formal e informal, que nós 
vamos conseguir integrar esses homens” (Agente penitenciário).

O conceito ressocialização, assim como sua compreensão por parte 
de alguns dos entrevistados em uma avaliação supercial, sugere proxi-
midade com o senso comum. Tentando problematizar a questão, procura-
se entender o signicado que preside o uso desse conceito no contexto 
prisional, visto que é tão comumente utilizado pelos agentes operado-
res da execução penal quando falam sobre o papel da educação. Trata-se 
de um termo bastante complexo, que não pode ser denido simples-
mente como, por exemplo, reinserção social. 

Segundo Capeller (1985, p. 129), o conceito ressocialização “surgiu 
com o desenvolvimento das ciências sociais comportamentais, no sécu-
lo XIX, e é fruto da ciência positivista do direito, reetindo com cla-
reza o binômio ideologia/repressão”. Para a autora, o discurso jurídico 
se apropria do conceito ressocialização com o sentido de “reintegração 
social dos indivíduos, enquanto sujeitos de direito” e procura ocultar a 
idéia do castigo, obscurecendo “a violência legítima do Estado”. 

Nos principais dicionários de língua portuguesa, “ressocialização” é 
denido como “ato ou efeito de ressocializar”; já, “ressocializar”, como 
“tornar a socializar”. O referido vocábulo também foi encontrado em 
um dicionário de sociologia, que o dene como:

[…] [o contrário de “dessocialização”] es el proceso por el cual el in-
dividuo vuelve a internalizar las normas, pautas o valores – y sus manifes-
taciones – que había perdido o dejado. Toda desocialización supone ordi-
nariamente una resocialización, y viceversa. El término resocialización 
se aplica especícamente al proceso de nueva adaptación del delincuente a 
la vida normal, a posteriori de cumplimiento de su condena, promovido por 
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agencias de control o de asistencia social. Esta visión de la resocialización 
del delincuente parte del supuesto de que se dio, en el delincuente, un período 
previo de sociabilidad y convivencia convencional, lo cual no siempre es así 
(ibáñez, 2001, pp. 143-144; destaques do autor).

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 penal 
que vê a educação nos presídios como uma atividade ocupacional como 
tantas outras, sendo importante apenas para ajudar a diminuir a ociosi-
dade nas cadeias. Signica dizer que, embora no centro do discurso que 
justica e reivindica a presença da educação formal nos presídios esteja a 
idéia de ressocialização, a perspectiva de que atividades escolares ajudam 
a combater a ociosidade vigente nos presídios também faz parte dessa 
discussão.

Educação versus trabalho

Educação e trabalho são duas importantes categorias que permeiam 
toda a discussão sobre o programa de “ressocialização” no sistema pe-
nitenciário e que, de certa forma, foram responsáveis pela implemen-
tação deste estudo e hoje contribuem para sua melhor compreensão. 
O trabalho e a educação no sistema penitenciário sempre foram vistos 
de formas diferentes. Enquanto uns – a grande maioria – valorizam o 
trabalho como proposta de programa de “ressocialização”, outros valo-
rizam a educação. Atualmente, há um outro grupo que acredita que a 
educação e o trabalho devem estar articulados.

Durante muitos anos prevaleceu a idéia de que somente por meio 
da ocupação prossional do interno se conseguiria verdadeiramente sua 
reinserção social, tanto que a Legislação Penal vigente só reconhece a 
remição de parte da pena por meio do trabalho.11 A partir de discussões 
implementadas por alguns criminologistas, entre eles, o juiz de Direito 

11  Art. 126 da Lei 7.210/84.
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Paulo Eduardo de Almeida Sorci, que vem questionando fervorosamen-
te tal proposta legislativa, reconhecendo que “a postulação de remição 
de pena pelo estudo mostra-se juridicamente possível”. Para ele:

[…] é de força convir que o estudo, como atividade de caráter inte-
lectual que se destina ao aprimoramento artístico e intelectual guar-
da nítida semelhança com o trabalho propriamente dito, mormente 
estando ambas atividades visando atingir os objetivos da Lei de Exe-
cução Penal, qual seja: o sentido imanente da reinserção social, o 
qual deve compreender a assistência e a ajuda efetivas – na obtenção 
dos meios capazes de permitir o retorno do condenado ao meio 
social em condições favoráveis para a mais plena integração (sorci, 
2000, p. 11). 

A história da penalogia mundial está centrada sobre a idéia de puni-
ção, e o trabalho forçado é um de seus principais baluartes.12 Durante 
muito tempo acreditou-se que somente banindo o ócio se “reformaria” 
os delinqüentes. Negando o ócio, portanto, o trabalho no sistema peni-
tenciário caracteriza-se 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 ins-
trumento de reinserção social, visto que estarão diretamente dando a 
oportunidade a indivíduos improdutivos (delinqüentes) de se tornarem 
produtivos.

O ócio, historicamente, é privilégio dos homens livres e o traba-
lho, principalmente o físico, dos escravos. Não distante da realidade 
contemporânea, ainda é possível ver que o ócio se torna produtivo e 
saudável para uma pequena camada da sociedade, enquanto para outra 
ele é totalmente improdutivo e pernicioso, tornando-se, conforme o 
ditado, “ocina do diabo”. 

12  O conceito marxista de trabalho não funciona quando analisado tendo como 
elemento empírico a realidade do sistema penitenciário.
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A maioria das atividades desenvolvidas no sistema penitenciário 
tem a simples nalidade de tirar os internos do ócio, mesmo que nada 
venha a lhes acrescentar. 

Com o slogan “Suar pela liberdade vale a pena”,13 a Fundação Santa 
Cabrini, órgão público do governo do Estado do Rio de Janeiro respon-
sável pela ocupação prossional dos internos do sistema penitenciário 
do Estado, vem divulgando as suas atividades. Por meio de material de 
divulgação, arma que oferece a possibilidade de recuperação para rein-
tegração à sociedade aos internos do sistema penitenciário.

Diante do exposto, pode-se perceber a importância dada ao traba-
lho dentro do sistema penitenciário e como se compreende o mesmo, 
independentemente da atividade desenvolvida, como programa de res-
socialização. Em linhas gerais, como é possível evidenciar, o trabalho 
destinado aos internos sempre está associado ao suor, ou seja, ao esfor-
ço físico e não ao intelectual.

Não é estranho convir que o sistema penitenciário brasileiro, um 
dos mais críticos do mundo, valorize o trabalho em detrimento do 
estudo. Neste contexto, o estudo é visto apenas como mero comple-
mento do trabalho.

Durante muitos anos, ninguém dentro do sistema se preocupou 
com a capacitação prossional do interno penitenciário. Hoje, embora 
ainda timidamente, inicia-se tal discussão. Acredita-se que por meio da 
qualicação prossional dos internos se consiga inseri-los (ou reinseri-
los) no mercado  da força de trabalho. A Fundação Santa Cabrini, por 
exemplo, desde 1997 vem implementando cursos prossionalizantes 
para os internos com recursos do Ministério do Trabalho, oriundos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Todo o trabalho de qualicação 
prossional desenvolvido por essa fundação se pauta na formação de 
mão-de-obra autônoma, pois os internos dicilmente conseguem se in-
serir no mercado formal de trabalho.

A maioria dos entrevistados nesta pesquisa, quando perguntados sobre 
a escola ideal para o sistema penitenciário, defendeu uma escola associada 

13  Slogan utilizado em material de divulgação das atividades da Fundação Santa 
Cabrini.
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à qualicação prossional, ou seja, uma escola que articule educação e 
trabalho:

“O preso quando é colocado em liberdade, precisa muito ser inserido no mer-
cado de trabalho e a educação é um fator fundamental nesta questão. Porque 
agora eu estou trabalhando com o preso em liberdade, se ele chega com uma 
prossão ca muito mais fácil inseri-lo no mercado formal. Porque geral-
mente eles vivem do trabalho informal, vivem como autônomo” (Técnico de 
educação de presídio).

Cientes de que mesmo qualicados os egressos penitenciários 
dicilmente conseguirão se inserir no mercado formal de trabalho, em 
face das altas taxas de desemprego do país, torna-se fundamental reetir 
sobre tal proposição. Não é apenas com capacitação prossional que se 
conseguirá inserir um egresso penitenciário no mercado de trabalho, 
pois, diante do grande número de prossionais qualicados desempre-
gados, o mercado se torna cada vez mais seletivo, priorizando novas 
qualicações.

É importante perceber, portanto, que não se trata apenas de criar 
uma escola associada ao ensino prossional, mas sim uma escola que 
ajude a desenvolver potencialidades que favoreçam sua mobilidade social, 
não se deixando paralisar pelos obstáculos que serão encontrados na re-
lação social: em suma, uma escola que privilegie a busca pela formação 
de um cidadão consciente de sua realidade social.

Considerações finais

Conforme já explicitado no corpo deste estudo, uma proposta de polí-
tica de educação no sistema penitenciário do Estado do Rio de Janeiro 
já vem se delineando, pioneiramente, desde 1967.14 Embora a referida 

14  Já não é sem tempo a necessidade de criação de uma proposta nacional 
de educação para o sistema penitenciário brasileiro. Seguindo a experiência 
do Rio de Janeiro, o Ministério da Justiça poderia investir – em parceria com o 
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política esteja sendo desenvolvida a mais de três décadas como pro-
posta de “programa de ressocialização”, a análise do material empírico 
coletado para a pesquisa permite que se levantem questões que ainda 
merecem atenção. Entre tantas que poderiam ser elencadas para am-
pliar esta discussão, podem ser identicadas como centrais as seguintes:

1) a falta de unidade nas ações educacionais desenvolvidas – ainda 
não se deniram as atribuições dos diversos órgãos envolvidos na 
política;

2) (pela falta de denição das atribuições dos diversos órgãos envolvi-
dos nessa política), todos geralmente desenvolvem as mesmas ati-
vidades, pulverizando os poucos recursos que lhes são disponíveis;

3) a maior parte das ações educacionais é desenvolvida de forma pre-
cária, sem recursos materiais e em espaços improvisados, muitas 
vezes sem qualquer planejamento prévio;

4) os prossionais não são capacitados para o trabalho, visto sua 
especicidade;

5) não existe uma proposta metodológica denida para esse trabalho;
6) como “programa de ressocialização”, a educação não tem o mes-

mo prestígio que o trabalho dentro do sistema penitenciário;
7) não existe um discurso único que caracterize o papel da educação 

como proposta política para o sistema penitenciário;
8) falta, na política de execução penal, uma proposta política nacional 

de educação que venha dar suporte às diversas expe riências que 
vêm sendo desenvolvidas no país, possibilitando sua unicação e, 
conseqüentemente, sua ampliação.

Em suma, podemos denir que embora existam escolas dentro do 
sistema penitenciário do Rio de Janeiro, ainda não existe uma política 
pública de educação que atenda à sua realidade, pois, em linhas gerais, 
identica-se que todas as ações educacionais vêm se desenvolvendo sem 
nenhum planejamento e acompanhamento que lhes dê direção, ocor-

Ministério da Educação – na implementação de um Plano Nacional de Educação 
que dê suporte à política de execução penal dos diversos Estados brasileiros.



As políticas de educação para o sistema penitenciário: análise de uma experiência brasileira

47

rendo, na maioria das vezes, de forma precária e em espaços impro-
visados. As ações de educação nos estabelecimentos penais são ainda 
incipientes, não chegam a beneciar mais que 20% da população car-
cerária. Além disso, nem sempre são desenvolvidas sob o foco da idéia 
de cidadania, caracterizando-se, ao contrário, como terapia ocupacional 
ou, até mesmo, passatempo.

Cabe destacar que, conforme Gramsci, a educação tem um papel 
fundamental no contexto social e que o sistema escolar é um apare-
lho central para e da hegemonização de determinadas idéias e projetos, 
agindo não apenas na estrutura econômica e na organização política da 
sociedade, mas também sobre seu modo de pensar, de conhecer e sobre 
as orientações ideológicas e culturais. Porém, é importante também 
salientar que esse sistema é apenas um dos aparelhos ideológicos res-
ponsáveis pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos, de ideo-
logias, e que age com um conjunto de instituições, como as igrejas, os 
partidos políticos, as organizações prossionais, os sindicatos, os meios 
de comunicação e as instituições de caráter cientíco e artístico.

Atualmente, mesmo atuando ainda como uma das instâncias respon-
sáveis pela hegemonia de determinadas posições e pela formação das 
elites, atua também como espaço de formação para a cidadania e de aqui-
sição de capital cultural, sobretudo para os que têm diculdade de acesso 
aos bens culturais e de produção (bourdieu, 2000). 

No sistema penitenciário, entretanto, a escola parece ainda ser o 
único espaço de produção e divulgação de conhecimento formal, de-
sempenhando um papel diferente do que desempenha extramuros. Ali 
ela continua sendo um espaço fundamental para o resgate da cidadania, 
visto ser praticamente o único para os internos penitenciários, pois eles 
não têm acesso aos diversos meios tecnológicos de comunicação.

Nesse sentido, a escola nos presídios tem uma enorme responsabi-
lidade na formação de indivíduos autônomos, na ampliação do acesso 
aos bens culturais em geral, no fortalecimento da auto-estima desses 
sujeitos, assim como na consciência de seus deveres e direitos, criando 
oportunidades para seu reingresso na sociedade.

Ciente de que o problema das cadeias está fora de seus muros, visto 
que a camada da sociedade que se encontra enclausurada é, e sempre 
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foi, a excluída de direitos sociais e dos bens de produção, acredito que a 
educação, livre da idéia assistencialista empregada modernamente, tan-
to se justica como parcela possível da solução para os que já se encon-
tram lá dentro quanto para os que vivem excluídos socialmente, sendo 
eventuais candidatos para vida carcerária.

Como pesquisador do tema, acredito que, no que concerne à rein-
serção social, a educação assume papel importante, pois, além dos be-
nefícios da instrução escolar, oferece também ao interno a possibilidade 
de participar de um processo de modicação capaz de melhorar sua 
visão de mundo, contribuindo para a formação de um senso crítico que 
auxilie no entendimento do valor da liberdade e melhorando o com-
portamento na vida carcerária.

É fundamental que não nos esqueçamos de que, diante da atual pro-
posta legislativa de execução penal, os internos penitenciários, inde-
pendentemente do delito cometido, retornarão ao convívio social, e 
que, portanto, necessitamos investir em propostas políticas que viabili-
zem o seu retorno, visto que as atuais, falidas e ultrapassadas, não aten-
dem ao seu objetivo.15 

Sem ter a pretensão de colocar um ponto nal neste estudo, espe-
ro que este trabalho contribua com a referida discussão, possibilitando 
ampliar o debate e fornecendo subsídios para posteriores desdobramen-
tos, visto que, enquanto não se tiver uma denição política do papel a 
ser desempenhado pela educação no sistema penitenciário, acredito ser 
inútil investir qualquer recurso nessa direção, pois sem um projeto po-
lítico para o setor estaremos literalmente “jogando dinheiro fora”.
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