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RESUMO 

 

O objetivo desta tese de doutorado é a análise da educação profissional a distância (EAD) 

como direito fundamental do preso. O objeto a ser investigado versa sobre o ensino a distância 

profissional no sistema penitenciário como uma via plenamente possível e altamente 

recomendável para o aprimoramento da assistência educacional do preso no Brasil embora 

tenha sido, até o momento, pouco utilizada. Mediante análise jurídica e de cunho original, 

após examinar a legislação afeta à temática e elencar diversos resultados positivos advindos 

da EAD defendendo-a como uma importante ferramenta no processo de inclusão e 

universalização do ensino de qualidade, incursiona-se na situação crítica do sistema carcerário 

nacional para investigar quais ações são necessárias para que as barreiras e dificuldades 

existentes no ambiente prisional sejam superadas (ou, ao menos, reduzidas), viabilizando a 

utilização do EAD nas penitenciárias. Tal medida é imprescindível para as interações e os 

diálogos entre os atores envolvidos no processo educacional e para proporcionar para pessoas 

que estejam cumprindo pena privativa de liberdade o efetivo e concreto acesso ao direito à 

educação de qualidade, garantindo-lhes a dignidade humana, a cidadania, a humanização da 

pena além de capacitação educacional, técnica e profissional como instrumentos de manejo 

para a reintegração na sociedade e para a reestruturação da vida após o cumprimento da pena.  

 

Palavras-chave: educação profissional a distância no cárcere; execução penal; direito à 

educação; cidadania; dignidade humana.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this doctoral thesis is the analysis of professional distance education (EAD) 

as a fundamental right of the prisoner. The object to be investigated is that professional 

distance education is a fully possible and highly recommendable route for the improvement 

of the educational assistance of the prisoner in Brazil, although it has so far been little used. 

After examining the legislation, the document examines the theme and lists several positive 

results from the EAD, defending it as an important tool in the process of inclusion and 

universalization of quality education, and analyzes the critical situation of the system to 

investigate what actions are necessary so that the barriers and difficulties existing in the prison 

environment are overcome (or, at least, reduced), making the use of the EAD possible in 

penitentiaries. Such a measure is essential for the interactions and dialogues between the 

actors involved in the educational process and for providing persons serving a deprivation of 

liberty with effective and concrete access to the right to quality education, guaranteeing them 

human dignity, citizenship , the humanization of the sentence in addition to educational, 

technical and professional training as management tools for reintegration into society and for 

the restructuring of life after completion of the sentence.  

Key words: professional distance education in prison; penal execution; right to education; 

citizenship; human dignity.  
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RIASSUNTO 

 

L'obiettivo di questa tesi di dottorato è l'analisi della formazione professionale a distanza 

(EAD) come diritto fondamentale del detenuto. L'oggetto da indagare è che l'istruzione a 

distanza professionale è un percorso pienamente possibile e altamente raccomandabile per il 

miglioramento dell'assistenza educativa del prigioniero in Brasile, anche se finora è stato poco 

utilizzato. Dopo aver esaminato la legislazione, il documento esamina il tema e elenca diversi 

risultati positivi dell'EAD, che lo difendono come uno strumento importante nel processo di 

inclusione e universalizzazione dell'educazione di qualità e analizza la situazione critica del 

sistema investigare quali azioni sono necessarie affinché le barriere e le difficoltà esistenti 

nell'ambiente carcerario siano superate (o, almeno, ridotte), rendendo possibile l'uso dell'EAD 

nei penitenziari.  Tale misura è essenziale per le interazioni e i dialoghi tra gli attori coinvolti 

nel processo educativo e per fornire alle persone che si occupano della privazione della libertà 

un effettivo e concreto accesso al diritto all'istruzione di qualità, garantendo loro dignità 

umana, cittadinanza , l'umanizzazione della frase oltre alla formazione educativa, tecnica e 

professionale come strumenti di gestione per il reinserimento nella società e per la 

ristrutturazione della vita dopo il completamento della sentenza.  

Parole Chiave: istruzione professionale a distanza in carcere; esecuzione criminale; diritto 

all'istruzione; la cittadinanza; dignità umana.  
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“As políticas públicas de segurança, justiça e penitenciárias não têm contido o crescimento 

dos crimes, das graves violações dos direitos humanos e da violência em geral. A despeito das 

pressões sociais e das mudanças estimuladas por investimentos promovidos pelos governos 

estaduais e federal, em recursos materiais e humanos e na renovação das diretrizes 

institucionais que orientam as agências responsáveis pelo controle da ordem pública, os 

resultados ainda parecem tímidos e pouco visíveis”. [...]. “Não é estranho que desde o início 

dos anos 80, em várias capitais brasileiras, aumentaram os motins e as rebeliões de presos em 

cadeias públicas, distritos policiais, casas de detenção e penitenciárias. Alguns desses eventos 

foram controlados e vítimas poupadas. Em outros, sobretudo naqueles estabelecimentos que 

concentravam grande número de presos, os resultados foram quase sempre deploráveis, 

resultaram em mortos e feridos dentre os presos ou agentes do sistema penitenciário, além da 

destruição do patrimônio público. Em todo o país, essas intervenções vêm se sucedendo com 

relativa constância desde 1985. No domínio das prisões, esses fatos são indicativos de uma 

crise há tempos instalada no sistema de Justiça criminal. Todas as imagens de degradação e 

de desumanização, de debilitamento de uma vida cívica conduzida segundo princípios éticos 

reconhecidos e legítimos, parecem se concentrar em torno dessas “estufas de modificar 

pessoas e comportamentos”. As prisões revelavam a face cruel de toda essa história: os limites 

que se colocam na sociedade brasileira à implementação de uma política de proteção dos 

direitos fundamentais da pessoa humana, nela incluído o respeito às regras mínimas 

estipuladas pela ONU para tratamento de presos”. 

Sérgio Adorno2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 O sociólogo Sérgio Adorno é Coordenador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo 

(NEV/ USP). ADORNO, Sérgio. Crime e violência na sociedade brasileira contemporânea. Jornal de 

Psicologia- PSI, n. Abril/Jun, 2002, p. 7-8.  
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“É grave a situação da parte hidráulica. Os vazamentos fazem parte da rotina; infiltram 

paredes, inundam galerias, o pátio interno e o interior das celas. Alguns canos já foram tão 

emendados que os consertos ficam complicados. Os beliches são de alvenaria ou madeira, às 

vezes engenhosamente colocados em cima da porta, junto às grades da janela ou tão próximos 

do teto que seus ocupantes se esgueiram como cobras para entrar no exíguo espaço. A este 

dão o nome de "galhada". 

A privacidade no leito é obtida com cortinas coloridas que correm em fios presos ao beliche 

de cima ou diretamente no teto.  

- O cortinório é de lei, devido que senão, tem gente olhando para mim o tempo todo. Sabe lá 

o que é isso, doutor, entra ano e sai ano, nenhum minuto o senhor poder ficar na sua? É onde 

que muito companheiro de mente fraca perde as faculdades e dá cabo da própria existência”. 

 

Dráuzio Varella3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 O médico oncologista e epidemiologista Dráuzio Varella realizou dez anos de atendimento médico assistencial 

voluntário na Casa de Detenção de São Paulo (também conhecida como Carandiru) - o maior presídio do Brasil. 

Dentre as demandas da área da saúde, Dráuzio Varella narra desde as necessidades mais básicas (como a cura 

de dores de cabeça e musculares) às mais complexas (com ênfase para a prevenção da AIDS no sistema 

prisional). O médico e escritor retrata esta intensa, rica e complexa experiência que se iniciou no ano de 1989 no 

best seller “Carandiru” (livro que é considerado um dos grandes sucessos do mercado editorial brasileiro, cujas 

vendas ultrapassaram 460 mil exemplares vendidos. Ademais, a obra é vencedora do Prêmio Jabuti 2000 de 

Livro do Ano de Não-Ficção).  VARELLA, Dráuzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 

1999, p. 39. O presídio ficou conhecido mundialmente em 1992, após a chacina de 111 presos no chamado 

“Massacre do Carandiru”. Após 46 anos de existência, o Complexo Penitenciário Carandiru foi desativado.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Jabuti
https://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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“O cheiro da cadeia é fétido, percebe-se à entrada. São muitas pessoas apinhadas em cubículos 

e tratadas como dejetos humanos. Poucos as olham. Há os que preferem trabalhar nas Cortes, 

onde o cheiro é sempre melhor, embora muitas vezes se possa suspeitar que sirva exatamente 

para esconder o outro. Os filhos e as mulheres dos presos também não escapam da degradação. 

Não é que sofram apenas por tabela. Sofrem nas longas final de espera dos presídios, que nos 

dias de visita formam-se ainda de madrugada. Mulheres e crianças também sofrem com as 

revistas humilhantes. O sistema penal, do começo ao fim, é o retrato da violência da 

humanidade”.  

Alberto Zacharias Toron4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Prefácio redigido por Alberto Zacharias Toron para a obra “Descasos: uma advogada às voltas com o direito 

dos excluídos”, de Alexandra Lebelson Szafir. SZAFIR, Alexandra. Lebelson. Descasos: uma advogada às voltas 

com o direito dos excluídos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 07. A obra “Descasos” de Alexandra Szafir traz 

narrativas e relatos muito impactantes acerca do abandono, do caos e da violência diuturnamente vivenciados 

pelas pessoas que estão inseridas no sistema penitenciário brasileiro.  
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“…. Há existir alguém que lendo o que eu escrevo dirá… isto é mentira! Mas, as misérias são 

reais.”   

Carolina Maria de Jesus5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Carolina Maria de Jesus foi uma das grandes revelações da literatura brasileira. Nascida em Sacramento 

(sudoeste de Minas Gerais), ela mudou-se para São Paulo em 1947. Moradora da comunidade do Canindé, 

Carolina Maria de Jesus era catadora de papel e mantinha consigo o diário no qual realizava seus registros e 

escritas, quando foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas e, com base neste diário, publicou seu primeiro 

livro: “Quarto de Despejo – Diário de uma Favelada”. JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo: Diário de 

uma favelada.9.ed. São Paulo: Ática, 2007.        
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INTRODUÇÃO 

 

“A prisão é a perda do direito de mobilidade, 

não dos de dignidade, respeito e educação” 

(Marc de Maeyer6).  

    

"A cadeia só veio para atrapalhar a minha vida. Não me serviu para eu aprender nada.. 

E é muito duro amanhecer numa cadeia. Anoitecer. Ver o inverno chegando... Eu tenho 54 

anos. 28 passei na cadeia"[...]. “Vira uma rotina que tu não acaba se acostumando, tu acaba se 

adaptando a ela. É tão estranho que na hora de tu te livrar dela, tu tá amarrado nela. Não sei 

como vou te explicar. Chega na hora da liberdade, tu tá tão envolvida neste mundo fechado 

que tu se sente mal em pensar em sair fora7”. Depoimento de Cláudia Maria Rullian8 (sic), a 

presa mais antiga e mais respeitada da Penitenciária Madre Pelletier de Porto Alegre, quando 

o documentário “O Cárcere e a rua” foi produzido. Este documentário, dirigido por Liliana 

Sulzbach, foi o vencedor de sua categoria no Festival de Gramado em 2004.  

A narrativa aborda a história de vida e de cárcere de três mulheres - Cláudia, Betânia 

e Daniela - que, à época, eram presidiárias na Penitenciária Feminina Madre Pelletier9 de Porto 

Alegre10. O foco deste longa-metragem11 é dirigido à análise da psique e da dignidade humana 

das presas, cada uma com a sua história de vida e de cárcere, ao seu sentimento de abandono, 

                                                           
6 O pesquisador belga Marc De Maeyer é especialista pela UNESCO Institute for Education e consultor 

internacional. Dedica-se à análise da educação (especialmente no sistema penitenciário) e defende que o ato de 

aprender deve acompanhar a pessoa por toda a sua vida, inclusive se ela estiver cumprindo pena privativa de 

liberdade. UNESCO. Alfabetização e cidadania: revista de educação de jovens e adultos. Diversidade do público 

da EJA – Brasília: RAAAB, UNESCO, Governo Japonês, 2006, p.12. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146580por.pdf. Acesso em: 20 out. 2018.        

7 O cárcere e a rua. Direção: Liliana Sulzbach. São Paulo: Companhia produtora: Zeppelin Filmes, 2004. 1h20 

min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo. Acesso em: 20 jun. 2018. A fala de 

Cláudia está registrada entre os minutos 10 a 15 do documentário.        

8 Cláudia Maria Rullian foi encontrada sem vida (em decorrência de um tiro na cabeça) em uma pensão gaúcha 

em 2005. A polícia levantou duas hipóteses: homicídio ou suicídio, porém, a causa da morte não foi divulgada 

na imprensa. Redação Terra. Protagonista de documentário é encontrada morta. 26 out. 2005. Disponível em: 

http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI727522-EI5030,00-

Protagonista+de+documentario+e+encontrada+morta.html. Acesso em: 08 fev. 2018.  
9 A religiosa francesa Santa Maria Eufrásia Pelletier (nascida em 31 de julho de 1796, faleceu em 24 de abril de 

1868) foi a fundadora da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor.  
10 Esta penitenciária - estabelecida em 1950 com o nome de Instituto Feminino de Correção - foi gerida, 

organizada e administrada pelas Irmãs da Congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor.  
11 O documentário “o cárcere e a rua” tem 1h20min de duração e, por este motivo, é classificado como longa-

metragem. (Insta salientar que curta-metragem é a obra audiovisual cuja duração é igual ou inferior a 15 minutos. 

Média-Metragem refere-se a filmes de duração superior a 15 minutos e igual ou inferior a 70 minutos. Longa-

Metragem, por sua vez, possui duração superior a 70 minutos). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146580por.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI727522-EI5030,00-Protagonista+de+documentario+e+encontrada+morta.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI727522-EI5030,00-Protagonista+de+documentario+e+encontrada+morta.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congrega%C3%A7%C3%A3o_de_Nossa_Senhora_da_Caridade_do_Bom_Pastor
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de ansiedade e de angústia durante o cumprimento da pena (em especial pelo abrupto corte 

dos vínculos afetivos, sociais e familiares e a falta de esperança e de perspectiva que se arrasta 

diuturnamente) além da dependência emocional desenvolvida com o universo carcerário e o 

medo de enfrentar a liberdade e o mundo fora das grades após o cumprimento da pena, 

principalmente pela falta de acesso às assistências previstas na legislação brasileira, 

especialmente as destinadas ao desenvolvimento e continuidade das atividades educacionais 

e laborativas12 durante este período.  

A sofrida fala de Cláudia sintetiza o desnorteamento e o pavor que muitos dos egressos 

do sistema prisional têm de enfrentar a liberdade e de retomar a sua vida, seus vínculos 

familiares, de conseguir estudar, trabalhar e se sustentar depois de tanto tempo isolados e 

apartados da sociedade e depois de tanto tempo improdutivo no cárcere por falta de estrutura 

para o preparo e desenvolvimento das atividades destinadas à ressocialização. Mostra também 

uma grave falha da execução penal: a ineficácia no plano concreto do direito à educação no 

cárcere, direito este que se encontra previsto no rol das normas destinadas à ressocialização 

dos presidiários e dos egressos do sistema carcerário e é esta a questão que busco investigar.  

Para tanto, a presente tese de doutorado, escrita no âmbito do Programa em Direito 

Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vinculada à linha de 

pesquisa “a Cidadania Modelando o Estado”, tem por objetivo geral analisar as condições 

necessárias para a educação profissional a distância (EAD)13 no sistema penitenciário 

brasileiro como forma de alcance dos presos ao direito à educação, garantindo-lhes, desta 

feita, a tangibilidade ao preceito ressocializador da execução penal e a humanização do cárcere 

bem como o potencial aumento de oportunidades de serem absorvidos no mercado de trabalho 

após o período de cumprimento da pena. O objetivo específico, por sua vez, consiste em 

provar que a tecnologia já existente deve ser empregada na educação no cárcere como 

ferramenta para a concretização e a execução das atividades de aprendizagem e 

profissionalizantes.  

                                                           
12 A etimologia da palavra “labor” tem origem do latim “laborare”, que significa “trabalho”.  
13 O ensino está precipuamente relacionado com a transmissão de conhecimentos (em latim, “ensino” tem a 

seguinte formação: “in” (na direção de) e “signare” (marcar). O termo “educação”, por sua vez, está ligado ao 

desenvolvimento físico, intelectual e moral do ser humano (do latim “editor” significa aquele que produz; está 

vinculado ao ato de criar, gerar). Apesar destas diferenças, os dois termos possuem um forte laço em comum: a 

aprendizagem como forma de autonomia, desenvolvimento e transformação de vida. Por este motivo, emprego 

os termos “ensino a distância” e “educação a distância” como sinônimos na tese.   
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A originalidade da tese consiste em realizar uma análise jurídica sobre o tema 

demonstrando que a utilização da tecnologia tem impactos muito positivos na vida humana e 

o uso adequado das ferramentas tecnológicas para a educação dos presos no cárcere permite 

a reconstrução, a ressignificação e a autonomia da vida durante e depois do cumprimento da 

pena.  Os seguintes questionamentos são eleitos como pilares e recortes da investigação: 

- Por que, apesar de o EAD ser reconhecidamente um instrumento eficaz, eficiente e 

econômico14 (estando em harmonia, portanto, com os princípios constitucionais da eficiência 

e da economicidade, previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal Brasileira de 1988), 

ele ainda está aquém do mínimo necessário para que o direito à educação seja efetivamente 

garantido no sistema penitenciário brasileiro?  

- Quais são as condições necessárias para que este sistema seja adotado, implementado, 

continuado e expandido no sistema penitenciário em território nacional?  

Esclareço que a inspiração e a motivação para a escolha da temática deste trabalho de 

doutoramento são reflexos da conjugação dos seguintes elementos:  

I) A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/1988) – a Lei Maior vigente, que 

tem a cidadania e a dignidade humana como dois de seus fundamentos e rege todos os ramos 

do ordenamento jurídico brasileiro - consagra, em seu art. 205, a educação como um direito e 

dever de todas as pessoas, senão vejamos:  

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

 

É grande e complexo o desafio a ser enfrentado pela sociedade brasileira: 

proporcionar e garantir a máxima educação de qualidade para todos, perseguindo, preservando 

e monitorando, para tanto, os arranjos político-institucionais e as características do Estado 

Democrático de Direito;  

II) A Lei de Execução Penal (LEP) que em seu art. 1º prevê como seus objetivos a 

efetivação da condenação criminal e que sejam proporcionadas condições para a harmônica 

integração do condenado e do internado, objetivos estes que devem ser convergentes e 

                                                           
14 Conforme leciona Idalberto Chiavenato: “eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, 

enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. [...]. A eficiência é uma 

relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas 

devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional 

possível”. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos na Empresa: pessoas, organizações e sistemas. 3.ed. 

São Paulo: Atlas, 1994, p. 70.   
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compatíveis entre si. Em continuidade, seu art. 3º estabelece que serão assegurados ao 

condenado e ao internado todos os direitos que não forem atingidos por sentença ou lei. O 

direito à educação no cárcere deve ser preservado, garantido, estimulado e incentivado, pois, 

além de estar vinculado à ressocialização, ele é fundamental para a garantia da cidadania dos 

detentos e para a capacitação referente às atividades educacionais, intelectuais e laborativas. 

Ademais, é necessário que o sistema educacional adotado em âmbito penitenciário permita a 

continuidade dos estudos do preso no caso de transferência de unidade prisional15 e, neste 

quesito, a estrutura do ensino a distância se destaca como importante instrumento para suprir 

esta demanda;  

III) A necessidade da integração, harmonia e interdisciplinaridade entre o Direito e 

as Políticas Públicas para a concretização dos direitos fundamentais, sociais, individuais e 

coletivos16;  

IV) A diferença abissal entre a previsão normativa dos direitos e garantias das 

pessoas que cumprem pena (o foco da pesquisa é dirigido aos que cumprem pena privativa de 

liberdade em regime fechado, porém, não se pode esquecer que o ordenamento jurídico 

brasileiro prevê os seguintes regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade: regime 

fechado, semiaberto e aberto17. O sentimento de abandono está presente em todos os 

                                                           
15 De acordo com o art. 86 da LEP (Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984): “as penas privativas de liberdade 

aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento 

local ou da União”.  
16 Neste sentido, o seguinte trecho da justificativa da linha de pesquisa “A Cidadania Modelando o Estado” do 

Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie:  “a linha A Cidadania Modelando o Estado vem promover a reflexão acerca do conceito de cidadania, 

para integrá-lo aos fundamentos e princípios do Estado Social e Democrático de Direito, especialmente no que 

se refere ao dever de promover a justiça social e a participação política efetiva. Objetiva-se, assim, a compreensão 

do fenômeno da cidadania em relação ao Estado a partir da identificação das transformações geradas pela 

ampliação da participação popular nas esferas de decisões políticas e na exigência de concretização dos direitos 

econômicos, sociais e políticos, fruto do novo modelo de Estado adotado pela Constituição Federal de 1988. De 

se notar que a grande preocupação deste debate se dá em torno da necessidade de implementação de políticas 

públicas, conceito que não se reduz às concepções e categorias tradicionais do Direito, justamente porque exige 

a atuação racional e planejada do Estado para a realização de programas de ação governamental que envolva a 

adoção de medidas extremamente complexas e heterogêneas do ponto de vista jurídico. Sob esse prisma, a 

intervenção do Estado na esfera individual deixa de ser vista como um obstáculo à efetivação plena da cidadania, 

ou como uma grande violação de direitos”. Universidade Presbiteriana Mackenzie. Direito Político e Econômico. 

Áreas de Concentração. Linhas de Pesquisa. A cidadania Modelando o Estado. s.d. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/direito-politico-e-

economico/areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/. Acesso em: 19 ago. 2018.      

17 O art. 33, § 2º do Código Penal Brasileiro estabelece que: “As penas privativas de liberdade deverão ser 

executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e 

ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos 

deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 

(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado 

https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/direito-politico-e-economico/areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
https://www.mackenzie.br/pos-graduacao/mestrado-doutorado/sao-paulo-higienopolis/direito-politico-e-economico/areas-de-concentracao-e-linhas-de-pesquisa/
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supracitados regimes) e a realidade cotidiana delas, majoritariamente marcada pelas carências 

de natureza estrutural, material e processual, pelo desamparo e pelo abandono antes, durante 

e depois do período de cumprimento da pena. Esta situação de desproteção e esquecimento se 

reflete na falta de oportunidades destinadas à capacitação para o trabalho e para a educação 

aos que cumprem pena encarcerados, bem como na escassez de pesquisas acadêmicas e de 

produções bibliográficas jurídicas específicas sobre este assunto18;  

V) A continuidade e verticalização de minhas pesquisas acadêmicas já que, desde 

meus primeiros contatos com o universo jurídico busco me aprofundar em discussões que 

versam sobre o direito penal como última ratio (ou seja, o direito penal – em especial a 

privação de liberdade - somente deve ser utilizado para os casos mais graves, os crimes de 

menor potencial ofensivos deveriam ser punidos de maneira alternativa ao cárcere), a 

preocupação com a efetividade da proteção da dignidade humana, da cidadania, da integridade 

física e psíquica das pessoas frente à atuação do Estado no que tange ao seu direito de punir 

(o chamado jus puniendi) e de executar a pena (jus exequendi), direitos estes que devem ser 

sustentados e, ao mesmo tempo, delimitados pelo núcleo de normas constitucionais, penais e 

processuais penais;  

e VI) A minha experiência acadêmica e área de atuação profissional preponderante, 

pois desde o ano de 2012 atuo ininterruptamente como professora orientadora de Trabalhos 

de Conclusão dos Cursos de Pós Graduação em Direito Penal e Processual Penal a Distância 

no Instituto Damásio de Direito – o que me permite trabalhar com alunos de muitos Estados 

brasileiros (todos os Estados nos quais existem polos de apoio presenciais vinculados à 

Instituição19) e vivenciar, na prática, tanto as dificuldades que alguns alunos têm em lidar com 

o EAD, auxiliando-os na superação destas20 quanto os resultados positivos e gratificantes da 

                                                           
não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime 

aberto”.       

18 Luís Carlos Valois entende que: “a política criminal dos últimos anos é exemplo do quanto a prática punitiva 

sabe da ineficácia da prisão para qualquer tipo de reeducação. O encarceramento puro e simples é a regra, a 

construção de penitenciárias de segurança máxima cada vez mais distantes da cidade, o abandono do pouco que 

havia de assistência ao preso, a inexistência de estabelecimentos penais para sanções a serem cumpridas em 

estabelecimentos de semiliberdade são circunstâncias cada vez mais evidentes”. VALOIS, Luís Carlos. Conflito 

entre ressocialização e princípio da legalidade. Dissertação de Mestrado em Direito Penal, Medicina Forense e 

Criminologia. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2012, p. 293.  
19 Polo de apoio presencial é o local credenciado pelo Ministério da Educação, destinado ao 

desenvolvimento descentralizado das atividades pedagógicas e administrativas relativas aos cursos realizados a 

distância. O polo é o local no qual o estudante realiza as atividades de tutoria presencial e avaliações, tem acesso 

à biblioteca, aos laboratórios e à toda a infraestrutura tecnológica. 
20 As principais causas versam sobre dois pontos: I. a dificuldade que alguns alunos têm de lidarem com o acesso 

e manuseio da internet (pois muitos estudantes moram em locais de difícil acesso e com falhas no sinal da 

internet; ainda, muitos alunos estão retomando os estudos depois de muito tempo de formados e não estão 

acostumados a trabalhar e estudar imersos no universo virtual) e II. a dificuldade em se acostumarem com esta 
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inclusão pela tecnologia e pela educação a distância (em especial, com a eliminação das 

barreiras geográficas e a redução das desigualdades de oportunidades, vez que a escassez de 

materiais didáticos e bibliográficos na localidade pode ser suprida com o acesso gratuito e 

irrestrito a diversas plataformas acadêmicas, Bibliotecas Digitais Nacionais e Internacionais.  

O acesso à estrutura institucional, aos docentes, aos orientadores e aos tutores virtuais 

é viabilizado pelo acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Dentre os diversos 

relatos que recebo, estão as narrativas de alunos que são moradores de áreas com alto índice 

de vulnerabilidade social e que encontram no ensino à distância a possibilidade de se 

atualizarem, reciclarem os conhecimentos, se aperfeiçoarem, se requalificarem e progredirem 

em suas carreiras sem a necessidade de deslocamento frequente e, consequentemente, de 

exposição aos trajetos permeados pelos riscos locais21). Enxergo o ensino a distância como 

um importante instrumento de concretização do acesso à educação que impulsiona as áreas e 

atividades econômicas, políticas, jurídicas e culturais, e, por este motivo, é uma ferramenta 

transformadora da vida e da realidade dos estudantes que também traz reflexos muito 

benéficos para a sociedade. Desta forma, acredito que os resultados positivos advindos desta 

modalidade de ensino possam ser replicados também para as pessoas que estejam cumprindo 

pena nos ambientes penitenciários brasileiros. É necessário, entretanto, ter ciência de que o 

sucesso dos projetos pedagógicos de educação a distância para as pessoas que estejam 

cumprindo pena nas penitenciárias demanda a superação de muitos desafios que não são 

enfrentados fora do cárcere. Sobre o assunto, Ana Valeska Amaral Gomes22 apresenta o 

seguinte alerta:  

                                                           
forma de interação com os professores, principalmente no início das orientações. Com o correr do tempo, eles 

relatam que adquirem segurança, hábito e costume para desenvolverem seus estudos e suas pesquisas com base 

nesta formatação de ensino.  
21 De acordo com os dados publicados no Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros - Instituto 

de Pesquisa Aplicada (IPEA): “o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), construído a partir de indicadores do 

Atlas do Desenvolvimento Humano (ADH) no Brasil, procura dar destaque a diferentes situações indicativas de 

exclusão e vulnerabilidade social no território brasileiro, numa perspectiva que vai além da identificação da 

pobreza entendida apenas como insuficiência de recursos monetários. O IVS é um índice sintético que reúne 

indicadores do bloco de vulnerabilidade social do ADH, os quais, apresentados por meio de cartogramas e 

estruturados em diferentes dimensões, servem de suporte para a identificação de porções do território onde há a 

sobreposição daquelas situações indicativas de exclusão e vulnerabilidade social no território, de modo a orientar 

gestores públicos municipais, estaduais e federais para o desenho de políticas públicas mais sintonizadas com as 

carências e necessidades presentes nesses territórios”. IPEA. Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios 

Brasileiros. Editores: Marco Aurélio Costa, Bárbara Oliveira Marguti. Brasília: Instituto de Pesquisa Aplicada  

(IPEA), 2015, p. 12. Disponível em: http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. 

Acesso em: 16 jul. 2018.      

22 GOMES, Ana Valeska Amaral. Consultoria Legislativa. Câmara dos Deputados – Estudo técnico. Oferta 

educacional em prisões e a modalidade de educação à distância.  Dez. 2016, p. 20. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2016_18422-

oferta-de-educacao-em-prisoes. Acesso em: 30 jul. 2018.     

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2016_18422-oferta-de-educacao-em-prisoes
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/areas-da-conle/tema11/2016_18422-oferta-de-educacao-em-prisoes
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A impossibilidade de realizar a simples transposição dos métodos 

aplicados à educação à distância para o contexto de alunos cuja 

liberdade foi cerceada para cumprimento de pena tem elementos 

objetivos, como a vedação ao livre acesso à internet por questões de 

segurança, que implicará a necessária produção/reformulação do 

material didático a ser utilizado no curso a distância. Nesses casos, 

materiais complementares também devem ser disponibilizados, visto 

que o aluno terá pouca ou nenhuma condição de ampliar os conteúdos 

curriculares por iniciativa própria recorrendo a tecnologias digitais.  
 

Este é um dos fatores que ressalta a fragilidade e a dificuldade das condições para o 

desenvolvimento das políticas educacionais no sistema penitenciário brasileiro e evidencia 

esta faceta conflitiva entre o Estado e a população carcerária. As tensões instauradas entre as 

partes ferem as diretrizes normativas que limitam e norteiam as relações entre os cidadãos e o 

Estado e que são fundamentais para a manutenção e preservação da dignidade humana e dos 

pilares do Estado Democrático de Direito. Nesta perspectiva, é oportuna a menção ao jurista 

italiano Luigi Ferrajoli, que traz, em sua obra “Direito e razão - Teoria do Garantismo 

Penal”23 os três significados da palavra “garantismo”, conexos entre si: I. o garantismo como 

um modelo normativo de direito; II. o garantismo como uma teoria jurídica da validade e da 

efetividade; e, por fim, III. o garantismo como filosofia política que atribui ao Direito e do 

Estado a missão da justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a tutela, 

a proteção ou a garantia constituem a finalidade. O garantismo é vital para que a aplicação e 

execução da pena ocorram de acordo com as normas legalmente previstas bem como para 

coibir ilegalidades e arbitrariedades nas relações entre o Estado e o cidadão em todo o ciclo 

de atividades referentes ao poder sancionador e punitivo estatal. Em minha dissertação de 

mestrado em Direito Político e Econômico (defendida e aprovada em agosto de 2012 na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie) também vinculada à linha de pesquisa “A cidadania 

modelando o Estado”, nominada “Direito Penal do Inimigo e Cidadania: polos opostos” e 

igualmente desenvolvida sob orientação do Professor Dr. José Carlos Francisco, analisei 

aspectos referentes à Teoria do Direito Penal do Inimigo (política criminal polêmica por 

reconhecer a existência de dois polos do Direito Penal: o Direito Penal do Cidadão, e o Direito 

Penal do Inimigo) amplamente difundida pelo professor jurista alemão Günther Jakobs24. 

                                                           
23 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão - Teoria do Garantismo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 684-685.      

24 Frise-se que em primeiro momento – no Congresso dos Penalistas Alemães em Frankfurt realizado em maio 

de 1985 -  Günther Jakobs criticou severamente a Teoria do Direito Penal do Inimigo, relatando exaustivamente 

os perigos relacionados a esta concepção do Direito Penal. Em 1999 – na Conferência do Milênio realizada em 

Berlim, entretanto, jurista alemão surpreendeu a comunidade acadêmica ao modificar radicalmente o seu 
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Neste estudo critiquei o referido fracionamento, vez que este permite a classificação dos seres 

humanos em dois grupos: os cidadãos e os inimigos do Estado, com o emprego de normas 

constitucionais, penais e processuais penais distintas para ambos. Explico: enquanto aos 

cidadãos infratores devem ser aplicadas sanções conforme os ditames constitucionais e legais 

(garantindo-se, portanto, a proteção de seus direitos frente ao jus puniendi do Estado), aos 

infratores considerados inimigos do Estado deve ser empregado um sistema de normas 

consubstanciadas na flexibilização e até mesmo a supressão de direitos e garantias 

fundamentais, penais e processuais. Dentre as conclusões apresentadas em minha dissertação, 

ressaltei a incompatibilidade existente entre o Direito Penal do Inimigo e a proteção da 

dignidade humana, da cidadania, e do Estado Democrático de Direito. Acrescento, ainda, que 

a referida teoria claramente viola a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 194825.  

Consagrado o entendimento de que todos os seres humanos são pessoas, portanto, 

são sujeitos de direitos e deveres, este posicionamento deve ser alinhado aos meios pelos quais 

o exercício ativo e participativo da cidadania será garantido para todos, sem qualquer tipo de 

discriminação ou exclusão. Por este motivo busco, ao longo do curso e desenvolvimento de 

meu doutorado, investigar meios para que a educação profissional26 esteja efetivamente ao 

alcance dos cidadãos condenados que estejam cumprindo pena privativa de liberdade em 

                                                           
pensamento e passar a defender a segregação dos seres humanos entre cidadãos e não cidadãos (ou entre pessoas 

e não pessoas). ZAFFARONI, Eugênio Raúl. O Inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 

Revan, 2007. p. 157.  

 
25 Dentre os dizeres previstos no Preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, destaco os 

seguintes: “Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e 

de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo; Considerando 

que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência 

da Humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da 

liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do homem 

comum, [...]. Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância 

para o pleno cumprimento desse compromisso”. UNESCO. Declaração Universal dos Direitos Humanos 

adotada e proclamada pela resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro 

de 1948. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf. Acesso em: 11 jul. 

2018.     

26 Para a efetividade da formação profissional e do ensino profissional é fundamental o investimento tanto no 

preparo dos docentes e dos discentes quanto nas estruturas das instituições de ensino, expandindo, ampliando e 

modernizando os laboratórios, os materiais, as matérias e os objetivos dos cursos, cujos quais a organização 

curricular deverá contemplar a conjugação do conhecimento técnico-científico com o conhecimento 

humanístico. Insta salientar que os termos “formação profissional” e “educação profissional” estão previstos nos 

arts. 17 (A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do 

internado); 18-A (O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível 

médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua universalização) e 19, 

caput e parágrafo único (O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento 

técnico. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição), todos da LEP.        

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
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âmbito penitenciário27 e, neste ponto destaco a educação a distância como ferramenta 

imprescindível para que este objetivo seja cumprido.  

 

REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS E JUSTIFICATIVAS 

PORMENORIZADAS DOS CAMINHOS A SEREM PERCORRIDOS NA 

PESQUISA 

 

A concretização do acesso dos condenados que cumprem pena reclusos nas unidades 

prisionais aos direitos previstos na legislação pátria, direitos estes que têm por uma de suas 

fontes de inspiração as recomendações e os diplomas internacionais (ressalto em especial as 

Regras Mínimas para o Tratamento dos Reclusos28 adotadas pelo Primeiro Congresso das 

Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes que foi realizado 

em Genebra em 1955, e que foram aprovadas pelo Conselho Econômico e Social das Nações 

Unidas através das resoluções 663 C (XXIV) de 31 de julho de 1957 e 2076 (LXII), de 13 de 

maio de 1977) representa um grande desafio para a sociedade brasileira e demanda tanto o 

                                                           
27 Entendo que a educação a distância no cárcere deve estar ao alcance de todos os presidiários, 

independentemente da região em que a penitenciária está localizada e independentemente do modelo de gestão 

prisional adotado. De acordo com o Departamento Penitenciário, os modelos de gestão penitenciária são: “I. 

Pública (Ente público responsável pela gestão integral do estabelecimento, mesmo que determinados serviços 

sejam terceirizados); II. Parceria Público-Privada (Envolve a realização de contrato e outorga para entidade 

privada realizar construção e gestão integral do estabelecimento, cabendo ao ente público a fiscalização da 

atividade do parceiro privado); III. Co-gestão (Modelo que envolve a Administração Pública e a iniciativa 

privada, em que o administrador privado é responsável pela gestão de determinados serviços da unidade, como 

segurança interna, alimentação, vestimenta, higiene, lazer, saúde, assistência social, psicológica, etc., cabendo 

ao Estado e ao ente privado o gerenciamento e administração conjunta do estabelecimento); e, por fim, IV. 

Organizações sem fins lucrativos (A gestão do estabelecimento é compartilhada entre o Estado e entidades ou 

organizações sem fins lucrativos). ” Departamento Penitenciário Nacional. DEPEN. Parcerias público-privadas 

no sistema prisional. 2017. Disponível em:   

legis.senado.leg.br/sdleg-getter/.../316e600e-6af1-47c5-8d0a-8fe5a388b227. Acesso em: 22 set. 2018.        
 
28 Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos. Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Conselho Nacional de Justiça – 1. Ed – 

Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016 Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf. Acesso em: 

17 jul. 2018.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiL94eB1OneAhWIGpAKHZOCDnsQFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Flegis.senado.leg.br%2Fsdleg-getter%2Fdocumento%2Fdownload%2F316e600e-6af1-47c5-8d0a-8fe5a388b227&usg=AOvVaw3Fk7fDgYvo6Mu5GsaqjsUD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwiL94eB1OneAhWIGpAKHZOCDnsQFjAEegQIARAC&url=http%3A%2F%2Flegis.senado.leg.br%2Fsdleg-getter%2Fdocumento%2Fdownload%2F316e600e-6af1-47c5-8d0a-8fe5a388b227&usg=AOvVaw3Fk7fDgYvo6Mu5GsaqjsUD
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf
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respeito à transparência (com a coleta, análise e divulgação29 das informações30 penitenciárias 

de maneira precisa para que sejam viáveis os diagnósticos referentes à atual situação do 

sistema carcerário e os respectivos planejamentos e as soluções a serem adotadas para que 

estes pleitos sejam supridos) quanto que a atuação operacional entre os atores sociais31 seja 

cada vez mais integrada, harmônica e bem planejada para que as diversas barreiras referentes 

às edificações e aos espaços arquitetônicos de privação de liberdade (predominantemente 

marcados pela superlotação e pela violência, o que acarreta: precariedade, hostilidade, 

agressividade e insalubridade decorrente da ausência de ventilação e solar) e relacionadas à 

organização logística de abastecimento do sistema carcerário (principalmente no que se refere 

ao binômio: necessidades para o provimento e manutenção dos estabelecimentos penais 

versus a escassez dos recursos humanos, estruturais, materiais e financeiros a serem utilizados 

na assistência à saúde, amparo material, jurídico, educacional, laboral, social, psicológico e 

religioso dos presos) possam ser superadas ou - se isto for inviável - que sejam ao menos 

                                                           
29 A gestão transparente de informações encontra-se disposta ao longo da Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 

2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI). Esta Lei, que tem por escopo dispor sobre os procedimentos a serem 

observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal 

Brasileira de 1988, prevê, em seu art. 1º, parágrafo único, incisos I e II que: “subordinam-se ao regime desta 

Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as 

Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas 

públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios”.  BRASIL. Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 20 abr. 2018.  
30 A transparência é classificada em ativa e passiva. Na transparência ativa, a divulgação de dados é de iniciativa 

do próprio setor público, independente de requerimento de pessoa física ou jurídica (o principal meio de 

divulgação destes dados é a internet - como exemplo, nos portais da transparência). Na transparência passiva - 

ao contrário - a disponibilização das informações públicas ocorre em detrimento da solicitação de demandas 

específicas enviadas por pessoas físicas ou jurídicas para os órgãos públicos. Esclareço que, para o 

desenvolvimento da presente tese, obtive pronto retorno do contato via e-mail que realizei com o Conselho 

Nacional de Justiça bem como com a Associação Nova Escola (os e-mails estão anexados após as referências 

bibliográficas), porém, em outras fontes de pesquisa (em que pese ter tido acesso a diversos e importantes dados) 

encontrei variadas dificuldades referentes aos dados atualizados tanto na transparência ativa quanto na 

transparência passiva (vez que estes processos ainda estão em desenvolvimento). No que tange à transparência 

ativa, inclusive, a consulta a muitos sites resultou na seguinte resposta: “dados indisponíveis, aguardando 

validação”.  
31 Para a efetiva garantia das políticas inclusivas à educação no cárcere, entendo ser imprescindível o amplo 

diálogo em conjunto com as constantes atualizações e integrações teóricas e práticas entre os operadores e 

profissionais das áreas do Direito, da Educação, da Sociologia, da Medicina, da Psicologia, das Neurociências 

Comportamentais (com ênfase para a Neurociência Educacional), de Letras, da Pedagogia, da Administração, 

de Gestão e Políticas Públicas, da Economia, da Arquitetura e da Engenharia (estas duas, a Arquitetura e a 

Engenharia, com destaque para a Ergonomia – a ciência que estuda a relação e a interatividade entre as pessoas 

e o ambiente) além da Tecnologia.  A rede de compartilhamento de dados oriunda da união entre as áreas permite 

a uniformização e gestão integrada das informações além da parametrização dos processos e dos procedimentos, 

o que garante a melhoria da organização das informações e da qualidade dos serviços prestados e executados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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reduzidas.  Conforme advertem Elionardo Fernandes Julião e Elenice Maria Cammarosano 

Onofre32:   

Nos últimos tempos, o Sistema Penitenciário tem sido percebido como 

uma caixa-preta: muito se discute, porém pouco se sabe sobre a sua 

verdadeira realidade. Um conjunto significativo de pesquisadores vem 

se dedicando aos estudos sobre a problemática da violência e da 

criminalidade, mas poucos são os que deitam olhar na realidade 

prisional. Atualmente se reconhece, por exemplo, que não é possível 

compreender o movimento da criminalidade urbana ignorando o 

funcionamento das agências de controle e repressão ao crime. Cada 

vez mais constatamos a necessidade de ampliar a discussão e pesquisa 

do tema com ênfase em abordagens interdisciplinares nas 

Universidades e Institutos de Pesquisas, possibilitando subsídios 

concretos que venham a contribuir para a constituição de um corpo 

teórico que subsidie propostas de intervenção nas unidades prisionais 

para formuladores de políticas públicas. 

 

O reconhecimento da necessidade de atenção e correção destes pontos é de extrema 

importância para o respeito das garantias e direitos legalmente consagrados às pessoas 

encarceradas, tendo em vista que eles são os alicerces fundamentais tanto para o cumprimento 

da pena em condições que preservem a dignidade humana quanto para o retorno e a 

convivência à vida em sociedade pós-cárcere. Deve-se observar esta situação atentamente e 

verificar a fundo todos os elementos e todas as facetas que compõem a relação estabelecida 

entre o cárcere e a pessoa humana, e não apenas passar um raso olhar sobre o complexo 

universo penitenciário. Neste quesito, entendo que aqui devem ser trazidas à baila as seguintes 

pautas e agendas institucionais que foram destacadas e adotadas pela Ministra Cármen Lúcia 

                                                           
32 JULIÃO, Elionardo Fernandes. ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano. Educação em prisões. Revista Educ. 

Real. vol.38 no.1 Porto Alegre: Jan./Mar. 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362013000100002. Acesso em: 10 fev. 2018. 

Os autores analisam e evidenciam os prejuízos e danos decorrentes da ausência de pesquisas, falta de atualização 

e da inexatidão de dados no sistema penitenciário nacional ao planejamento estratégico e definição destas 

políticas públicas.              

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-62362013000100002
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Antunes Rocha33: a necessidade do mapeamento34 e constante e correta atualização dos 

dados35 para que se tenha a exatidão dos números que abrangem o sistema penitenciário (como 

exemplos: o número de presos alocado por unidade penitenciária deve estar adequado ao 

número de vagas nos presídios para que seja evitada a superlotação; é necessário que se tenha 

a exatidão de dados sobre os presidiários que têm deficiências e quais são elas, vez que o 

espaço penitenciário deve ser regido pela acessibilidade) e a realização de visitas surpresa em 

unidades penitenciárias para a verificação e inspeção in loco da real situação dos presos no 

Brasil, buscando, desta forma, melhorias na fiscalização das condições existentes para o 

cumprimento de pena e constante atualização destas informações, garantindo-lhes o respeito 

à dignidade humana, à cidadania, aos preceitos do Estado Democrático de Direito e o acesso 

aos direitos previstos em lei, tutelando e protegendo seu direito à vida, sua integridade física, 

                                                           

33 A Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha assumiu a Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 

Nacional de Justiça em 12 de setembro de 2016 e exerceu seu mandato até setembro de 2018. De acordo com o 

art. 12 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “o Presidente e o Vice-Presidente têm mandato por 

dois anos, vedada a reeleição para o período imediato”. Brasil. Supremo Tribunal Federal (STF). Regimento 

Interno do STF (atualizado até julho de 2016). Brasília: 2016. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf. Acesso em: 30 abr. 2018. 

Esclareço que a pesquisa não contempla as ações executadas pelo atual Presidente do Supremo Tribunal Federal 

e do Conselho Nacional de Justiça, o Ministro José Antônio Dias Toffoli (que tomou posse em 13 de setembro 

de 2018 e exercerá o seu mandato até setembro do ano de 2020) em decorrência do lapso temporal, vez que as 

investigações para a presente tese de doutorado foram realizadas majoritariamente no período em que a Ministra 

Cármen Lúcia Antunes Rocha exercia a Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de 

Justiça.  Reforço a necessidade do acompanhamento das políticas públicas tanto em sua fase inicial quanto 

durante o desenvolvimento delas e sua conclusão, para que estas demandas sejam constantemente avaliadas, 

atualizadas e aprimoradas.             

34 A inexatidão destas informações é uma grave forma de violação aos direitos humanos. Estas variações de 

indexadores decorrem da metodologia adotada, das fontes de informação e dos períodos de coleta dos dados. A 

Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha realizou em 12 de janeiro de 2017 uma reunião com os Presidentes dos 

Tribunais de Justiça dos Estados e elencou, como uma das pautas, a necessidade de aprimoramento da coleta e 

atualização destas informações para que as políticas públicas penitenciárias possam ser definidas, implementadas 

e executadas com maior exatidão. Os Tribunais desenvolveram seus planos de ação ao longo do ano de 2017 

para serem executados nos anos seguintes. Estas medidas são essenciais para a viabilidade da elaboração dos 

novos relatórios e de políticas públicas adequadas às necessidades carcerárias. In. Conselho Nacional de Justiça. 

Reunião Especial de Jurisdição. 12 jan. 2017. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/02/b5718a7e7d6f2edee274f93861747304.pdf. Acesso em: 

04 set. 2018.                       

35 Entre os dias 22 a 26 de janeiro de 2018 foi realizado o I Seminário de Integração e Interoperabilidade dos 

Sistemas de Informações Penitenciárias. Neste evento, estiveram presentes representantes das Secretarias de 

Administração Penitenciária Estaduais, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJ), dos 

Departamentos de Polícia Federal (DPF) e Rodoviária Federal (DPRF), do Tribunal de Contas da União (TCU), 

da Controladoria Geral da União (CGU), Defensoria Pública da União (DPU), Procuradoria Geral da República 

(PGR) e dos Conselhos Nacionais de Justiça (CNJ) e do Ministério Público (CNMP). O principal objetivo é 

integrar os sistemas estaduais para consolidar a base de mais de 700 mil cadastros que possibilitarão o 

acompanhamento em tempo real da pena de cada pessoa inserida no sistema prisional. Ministério da Justiça. 

Governo Federal. Informações penitenciárias consolidarão base de dados nacional. Jan. 2018. Disponível em: 

http://www.justica.gov.br/news/integracao-das-informacoes-penitenciarias-vai-consolidar-base-de-dados-

nacional. Acesso em: 20 jun. 2018.  

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf
http://www.justica.gov.br/news/integracao-das-informacoes-penitenciarias-vai-consolidar-base-de-dados-nacional
http://www.justica.gov.br/news/integracao-das-informacoes-penitenciarias-vai-consolidar-base-de-dados-nacional
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moral e psíquica36. Insta salientar que, por se tratar de rol de ações e pautas adotadas tão 

recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça, muitos aspectos ainda precisam ser 

integrados e aperfeiçoados para que seja possível e viável a atuação em conjunto, de maneira 

harmônica e contínua dos órgãos competentes e responsáveis por lidarem com as demandas 

decorrentes da execução penal. Trata-se de campo vasto a ser explorado e pesquisado e, para 

tanto, é cogente que os estudos nacionais contemplem também as experiências e medidas 

adotadas em plano internacional que trouxeram resultados positivos, vez que - se estas forem 

compatíveis com a realidade brasileira - podem ser aprimoradas e atualizadas, já que os 

problemas que permeiam o sistema penitenciário não ficam restritos ao território nacional, 

pelo contrário, estão presentes em muitos outros países. Não por acaso, estas são as linhas 

iniciais do V Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana de 

Ombudsman (FIO)37:  

O Informe aborda a situação dos sistemas penitenciários dos países 

membros da Federação Ibero-americana de Ombudsman, sob uma 

perspectiva analítica conjunta. A problemática dos centros 

penitenciários e das prisões é, sem sombra de dúvidas, um dos 

principais cavalos de batalha a ser enfrentada pelas instituições 

                                                           
36 O mês de janeiro de 2017, marcado pela extrema agressividade, descontrole e brutalidade nas penitenciárias 

da Região Norte, foi um dos elementos propulsores para a implementação destas ações. No dia 1º de janeiro de 

2017, ao menos sessenta presos que cumpriam pena em Manaus foram mortos durante uma violenta rebelião que 

durou dezessete horas. Naquela mesma semana, trinta e três presos foram mortos em uma penitenciária em 

Roraima. O dia 14 de janeiro de 2017 também foi sangrento e, pelo menos vinte e seis presos foram mortos em 

uma rebelião Penitenciária Estadual de Alcaçuz (Rio Grande do Norte). Diante deste quadro repleto de 

atrocidades, o Conselho Nacional de Justiça criou, em março de 2017, o Grupo Especial de Monitoramento e 

Fiscalização (GEMF) do sistema prisional da Região Norte, com os objetivos de acompanhar inspeções em 

unidades penais indicadas com problemas mais graves. Foi criado também o programa Choque de Justiça, uma 

ação coordenada para que os Tribunais de Justiça revisassem todos os processos relativos a presos provisórios 

no período entre janeiro a abril de 2017.  Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Ministra Cármen Lúcia cria Grupo 

de Trabalho no CNJ para crise carcerária do Norte. 08 março 2017. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84436-carmen-lucia-cria-grupo-de-trabalho-no-cnj-para-crise-carceraria-do-

norte. Acesso em: 20 fev. 2018.  
37 O texto originário está redigido em língua espanhola: “en esta ocasión, el Informe aborda el estado de los 

distintos sistemas penitenciarios de los países miembros, desde una perspectiva de análisis conjunto. La 

problemática de los centros penitenciarios y las prisiones es, sin lugar a dudas, uno de los principales caballos 

de batalla de las instituciones de garantía de los derechos fundamentales en todo el mundo”. Federación 

Iberoamericana de Ombudsman (FIO). V Informe sobre Derechos Humanos de la Federación Iberoamericana 

de Ombudsman (FIO), 2007, p. 11. Disponível em: http://www.portalfio.org/wp-

content/uploads/2015/07/FIO.INF_.0005.2007.pdf. Acesso em: 16 jun. 2018”. A Federação Iberoamericana de 

Ombudsman, constituída em 1995 em Cartagena das Índias, Colômbia, reúne defensores do povo, procuradores, 

provedores de Justiça e presidentes de Comissões Públicas de Direitos com o objetivo de ser um foro de discussão 

para a cooperação e intercâmbio de experiências bem como para a promoção, difusão e fortalecimento da cultura 

de direitos humanos. Atualmente, é composta por Andorra, Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, 

Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, 

Porto Rico, Uruguai e Venezuela. Ressalte-se que, para fazer parte da Federação, é necessário ser uma instituição 

pública dotada de autonomia e que tenha por objetivo precípuo proteger e tutelar os direitos humanos dos 

cidadãos frente à Administração Pública de seu respectivo país.    

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84436-carmen-lucia-cria-grupo-de-trabalho-no-cnj-para-crise-carceraria-do-norte
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84436-carmen-lucia-cria-grupo-de-trabalho-no-cnj-para-crise-carceraria-do-norte
http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/2015/07/FIO.INF_.0005.2007.pdf
http://www.portalfio.org/wp-content/uploads/2015/07/FIO.INF_.0005.2007.pdf
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defensoras dos direitos fundamentais no mundo todo. (Tradução 

nossa.)  

 

Estes diálogos são muito enriquecedores para a compreensão das peculiaridades, das 

limitações, dos pontos que devem ser aprimorados e das potencialidades das políticas públicas 

educacionais penitenciárias e fundamentais para o melhoramento do tratamento dispensado à 

população carcerária brasileira. É mister observar que as altas taxas de encarceramento no 

Brasil encontram-se registradas na base de dados “World Prision Brief”38, vinculada ao 

Institute for Criminal Policy Research (ICPR) da Birkbeck University. A análise de dados de 

outros sistemas penitenciários proporciona aos pesquisadores o acesso a importantes 

elementos referentes à realidade carcerária nos outros países, e permite o aperfeiçoamento do 

núcleo de instrumentos adotados para a humanização do cárcere (ressalto para esta pesquisa 

as ferramentas que versam sobre a educação à distância e a capacitação dos presos no período 

de encarceramento para que seja viável a sua ressocialização e reintegração à sociedade após 

o cumprimento da pena). O ICPR39 faz parte do projeto The World Prison Research 

Programme, programa destinado ao aprimoramento das políticas criminais e redução das altas 

taxas de encarceramento, cujos focos são digiridos a: I. proporcionar uma melhor 

compreensão de como e por que a prisão é usada em resposta ao crime; II. destacar os riscos, 

os danos e os custos do recurso excessivo à custódia; e III. identificar uma série de medidas 

viáveis para reduzir o aprisionamento (medidas estas que são aplicáveis tanto em países 

desenvolvidos como os que estão em desenvolvimento). A proteção da dignidade humana e o 

direito à educação têm caráter supranacional e estão presentes nas análises, pesquisas e 

projetos estrangeiros e nacionais (cada vez mais globalizados, internacionalizados e 

integrados em decorrência da tecnologia, da sociedade da informação e do compartilhamento 

de experiências entre os pesquisadores).   

Um dos fatores a ser estudado versa sobre o mapeamento dos pontos mais vulneráveis 

em âmbito carcerário e a busca pela solidificação e aplicação transnacional de políticas penais 

humanizadas– é neste contexto multinacional que o uso da tecnologia em âmbito educacional 

ganha progressivamente mais importância e espaço como ferramenta transformadora de vidas 

e como forma de eliminar as barreiras, de diminuir os custos para o acesso ao ensino e de 

proporcionar meios para uma sociedade mais justa, participativa, democrática e cidadã. Nesta 

                                                           
38  O site World Prision Brief tem sua base de dados hospedada no Institute for Criminal Policy Research (ICPR) 

da BirkBeck University of London. World Prision Brief. 2016. Disponível em: http://www.prisonstudies.org/. 

Acesso em: 01 fev. 2018.            
39 Institute for Criminal Policy Research, ICPR. The World Prison Research Programme, 2016. Disponível 

em: http://icpr.org.uk/current-projects/ongoing-projects.aspx. Acesso em: 31 jan. 2018.   

http://www.prisonstudies.org/
http://icpr.org.uk/current-projects/ongoing-projects.aspx
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senda, destaco a pesquisa intitulada “New concept to improve prisioner’s education”40 

publicada em 2016 pela supracitada base de dados “World Prision Brief”, já que nela são 

apresentadas as seguintes premissas41:  

O sistema prisional deve encontrar maneiras de permitir o acesso ao 

ensino ao maior número de pessoas encarceradas possível. Este novo 

conceito de aprendizagem deve abarcar a educação à distância 

(incluíndo as palestras viabilizadas pelo e-learning42 e as 

vídeoconferências). Presos dedicados e empenhados devem ser 

motivados a aprimorarem seus estudos, recebendo bolsas para tanto. 

[...]. Os presos também podem participar de cursos por 

correspondência/à distância (é importante frisar que, de acordo com a 

determinação de um decreto, os certificados destes cursos não podem 

indicar que estes foram cumpridos no sistema prisional). (Tradução 

nossa).  

 

Ressalto também a atuação da Instituição Inglesa Prisoners' Education Trust 

(PET)43, que incentiva a educação à distância em âmbito prisional especialmente pelas 

seguintes razões:  

I. Abarca a todos os detentos, inclusive aqueles que por razões e 

questões de segurança não poderiam participar de aulas ministradas 

presencialmente no cárcere; II. Permite ofertar aos presos uma grande 

variedade de cursos (atualmente, são mais de duzentos cursos 

                                                           
40 World Prision Brief. New concept to improve prisioner’s education. Czech Republic, 2016. Disponível em: 

http://www.prisonstudies.org/news/new-concept-improve-prisoners-education. Acesso em: 25 de abril de 2018.   
41 O texto originário está publicado em língua inglesa: “The Prison Service should find the way of enabling 

access to higher education to a broad circle of prisoners. The new concept proposes the forms of e-learning and 

video-conference lectures, for instance. Talented prisoners can be motivated by scholarships for excellent study 

results. [...]. Prisoners can participate in correspondence courses, too. Under a decree, the certificates on 

completed education cannot indicate that it was achieved in prison”.    World Prision Brief. New concept to 

improve prisioner’s education. Czech Republic, 2016. Disponível em: http://www.prisonstudies.org/news/new-

concept-improve-prisoners-education. Acesso em: 25 de abril de 2018.           
42 O e-learning é a abreviatura de eletronic learning (que significa “aprendizado eletrônico” na língua inglesa). 

Trata-se de modalidade de EAD realizada pelo computador em que o aluno utiliza a internet e acessa o ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA), desenvolvendo as leituras, as tarefas, os debates e os exercícios propostos. O 

AVA também permite a interação com os professores, com os orientadores, com os tutores e, especialmente 

quando há fóruns virtuais, permite a interação com os outros colegas. O mobile learning (cujo significado é: 

“aprendizado móvel”), por sua vez, permite o desenvolvimento de todas as atividades realizadas no e-learning, 

porém, é um sistema mais atual e modernizado, vez que é viabilizado pelo uso da tecnologia móvel, com o uso 

das redes wireless (ou seja, das redes sem fio), e equipamentos menores que o computador, como os tablets, os 

celulares e os notebooks.           

43 Prisoners' Education Trust (PET). S.d. Disponível em: https://www.prisonerseducation.org.uk/about-us. 

Acesso em: 12 jul. 2018. O Prisoners 'Education Trust (PET) é uma instituição de caridade que trabalha em todas 

as prisões da Inglaterra e do País de Gales para ajudar os prisioneiros a atingir seu potencial por meio do 

aprendizado (com ênfase para o ensino à distância). O texto encontra-se originariamente em inglês:  “Distance 

learning works within the prison regime for many reasons. As a method of learning it can: reach those prisoners 

who, for reasons of security, can’t attend classes; enable us to offer prisoners a wide range of courses – currently 

over 200 vocational and academic courses; offering continuity of study in spite of frequent transfers from prison 

to prison; enable prisoners to use their sentences constructively, especially during the long hours of lock down”.         

http://www.prisonstudies.org/news/new-concept-improve-prisoners-education
http://www.prisonstudies.org/news/new-concept-improve-prisoners-education
http://www.prisonstudies.org/news/new-concept-improve-prisoners-education
https://www.prisonerseducation.org.uk/about-us
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vocacionais44 e acadêmicos); III. Permite a continuidade dos estudos, 

mesmo quando o preso é transferido de Unidade Penitenciária; IV. 

Possibilita aos detentos usarem o período de cumprimento de pena de 

maneira produtiva. (Tradução nossa) 

E mais, o projeto piloto implementado em 2018 na Alemanha45 voltado para a 

digitalização nas penitenciárias:  

Enviar emails para familiares e amigos, pesquisar receitas para 

cozinhar no almoço ou jantar, fazer cursos de línguas e 

profissionalizantes, procurar emprego ou moradia: todas essas 

possibilidades rotineiras de uso da internet estão disponíveis agora a 

um grupo de presos em Berlim. Numa iniciativa inédita na Alemanha, 

a capital testa desde junho um projeto piloto para a digitalização de 

penitenciárias. Nesta primeira fase, 70 detentos de um presídio no 

sudoeste de Berlim foram selecionados para receber os tablets46 

disponibilizados pelo governo. O projeto faz parte do processo de 

ressocialização dos criminosos. Além de disponibilizar cursos 

profissionalizantes e contribuir para a manutenção dos laços entre 

detentos e suas famílias e amigos, o uso da internet permite que eles 

possam sair da prisão com perspectivas de emprego e moradia47. 

Segundo Sebastian Brux48 (porta-voz da Secretária Estadual para Justiça, Proteção 

ao Consumidor e Antidiscriminação, que coordena o projeto alemão de digitalização nas 

penitenciárias como forma de ressocialização):  

A internet é necessária para fazer contatos quando se deseja que um 

preso, depois de cumprir a pena, viva sem cometer crimes. Não 

adianta nada se um detento após duas semanas solto volta para a prisão 

porque não encontrou um emprego ou uma casa e, por isso, precisou 

cometer algum delito. 

                                                           
44 Os cursos vocacionais também são conhecidos como career colleges. Eles costumam ter valores muito mais 

acessíveis e, via de regra, permitem o desenvolvimento das atividades educacionais e laborativas 

concomitantemente. Career colleges. A new concept in further education. S.d. Disponível em: 

http://careercolleges.org.uk/. Acesso em: 05 jun. 2018.          
45 NEHER, Clarissa. Internet na prisão: a penitenciária alemã onde cada detento tem o próprio tablet. BBC Brasil 

(de Berlim para a BBC Brasil). 21 nov. 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-

46230033. Acesso em: 22 nov. 2018.  
46 O tablet é um computador portátil, de tamanho pequeno e fina espessura.  
47 Aprofundando as pesquisas sobre esta temática, localizei a seguinte reportagem “Pilotprojekt 

»Resozialisierung durch Digitalisierung«: Digitale Kompetenzen für das Leben nach der Haft” no site alemão 

Fraunhofer Fokus.  A reportagem versa sobre a ressocialização através da digitalização, com o projeto piloto 

implementado no presídio alemão Justizvollzugsanstalt Heidering.  Pilotprojekt »Resozialisierung durch 

Digitalisierung«: Digitale Kompetenzen für das Leben nach der Haft. 29 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.fokus.fraunhofer.de/7872a2f88087cec0. Acesso em: 22 nov. 2018. O livro digital “The prision 

system in Berlin”, publicado em outubro de 2015 e redigido em língua inglesa, traz maiores detalhamentos sobre 

o sistema penitenciário alemão. “The prision system in Berlin”. Out. 2015. Disponível em:  

https://www.berlin.de/.../broschuere-justizvollzug-englisch.pdf. Acesso em: 22 nov. 2018.        

 
48 Pilotprojekt »Resozialisierung durch Digitalisierung«: Digitale Kompetenzen für das Leben nach der Haft. 

29 jun. 2018. Disponível em: https://www.fokus.fraunhofer.de/7872a2f88087cec0. Acesso em: 22 nov. 2018. 

http://careercolleges.org.uk/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46230033
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46230033
https://www.fokus.fraunhofer.de/7872a2f88087cec0
https://www.berlin.de/.../broschuere-justizvollzug-englisch.pdf.%20Acesso%20em:%2022%20nov.%202018.
https://www.berlin.de/.../broschuere-justizvollzug-englisch.pdf.%20Acesso%20em:%2022%20nov.%202018.
https://www.fokus.fraunhofer.de/7872a2f88087cec0
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Ademais, na Alemanha, os princípios da igualdade e da confiança respaldam e 

embasam a digitalização no cárcere. É necessário observar, entretanto, que existem algumas 

restrições49:  

Em Berlim, os tablets são de uso pessoal e guardados pelos presos 

dentro das suas celas. Cada um dos participantes do projeto possui 

uma senha individual para ter acesso ao aparelho. Para evitar o uso 

dos computadores em golpes ou atividades criminosas, um filtro de 

segurança foi desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer50 para Sistemas 

de Comunicação Abertos. Este sistema possibilita apenas o acesso a 

cerca de 30 sites, entre eles cursos online, de receitas, de notícias, e 

parte do serviço de streaming51 de uma emissora de televisão alemã. 

Além disso, não possível enviar ou receber anexos por email e a 

câmera do aparelho é bloqueada. 

 

Os resultados do projeto, por ora, têm sido positivos: nenhum equipamento foi 

danificado e há registro de somente uma ocorrência: um presidiário participante do programa 

emprestou a sua senha para outro presidiário que não era participante do programa. Em 

decorrência da infração, os dois presidiários foram transferidos de unidade penitenciária e 

definitivamente excluídos deste projeto, sem possibilidade de reconsideração destas decisões. 

Um dos principais pontos destas ações de cunho internacional é o reconhecimento 

do acesso à educação no cárcere como um direito dos presos e não como um privilégio deles. 

Em que pese este raciocínio esteja em absoluta conformidade com o preceito ressocializatório 

da pena, no Brasil ainda há considerável e expressiva concordância com a concepção de que 

a educação nas penitenciárias é um privilégio ao invés de um direito do preso. É fundamental 

que se tenha uma política permanente de Estado (e não apenas uma política de governo) que 

garanta o EAD no cárcere para que se passe a endossar a corrente que reconhece o preso como 

pessoa humana, como cidadão e como sujeito de direitos e deveres, o que deve lhe garantir a 

tutela integral e plena à dignidade humana (qualidade intrínseca, irrenunciável e inalienável 

da pessoa humana) e o direito à educação de qualidade no decorrer do período de cumprimento 

da pena. Este posicionamento se reflete nas seguintes esferas: I. em âmbito individual, 

proporcionando o respeito à dignidade do preso no período de cumprimento de sua pena e 

uma nova perspectiva de vida além dos muros do cárcere; II. em âmbito familiar, pois o 

                                                           
49 Pilotprojekt »Resozialisierung durch Digitalisierung«: Digitale Kompetenzen für das Leben nach der Haft. 

29 jun. 2018. Disponível em: https://www.fokus.fraunhofer.de/7872a2f88087cec0. Acesso em: 22 nov. 2018. 

 
50 Fraunhofer-Gesellschaft.s.d. Disponível em: https://www.fraunhofer.de/en.html. Acesso em: 22 out. 2018.  
51 O streaming é a tecnologia que envia informações multimídia (principalmente pela internet) criada para tornar 

as conexões mais rápidas e céleres.  

https://www.fokus.fraunhofer.de/7872a2f88087cec0
https://www.fraunhofer.de/en.html
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cárcere e o período pós cárcere impactam diretamente na vida e estrutura familiar do preso. 

Se os momentos da prisão e do cumprimento de pena são prevalentemente marcados pelo 

sofrimento e desestruturação psicológica52 e socioeconômica da família53, espera-se que, após 

esta fase, a capacitação do egresso no sistema penitenciário para os estudos e para o mercado 

de trabalho tenha impactos positivos em sua vida familiar, proporcionando um retorno 

harmônico, melhoria de renda, de oportunidades e inserção no mercado de trabalho e de 

qualidade de vida ao seu núcleo familial; III. em âmbito coletivo, vez que após o cumprimento 

da pena, o egresso do sistema penitenciário terá tido acesso a ferramentas e instrumentos que 

permitam a sua preparação e capacitação para esta nova etapa da vida e a expectativa é que 

seu estudo e seu trabalho tragam produtividade e benefícios para a coletividade. A autonomia 

dos indivíduos impulsiona o crescimento econômico e também é fundamental para a 

diminuição dos graves problemas sociais brasileiros (desigualdade social e econômica, fome, 

exclusão social, condições precárias de moradia, desemprego, falência do sistema de saúde e 

do sistema educacional além da violência).  

É necessário relembrar que os elevados índices da população brasileira encarcerada54 

- somados à predominância do cunho punitivo do cárcere, à falta de recursos humanos, 

                                                           
52 Para Yuri Frederico Dutra: “o empobrecimento, estigmatização, despersonificação, humilhação e o controle 

dos reclusos, como exercício da violência institucional, são repressões de necessidades reais de direitos humanos 

e violação de direitos fundamentais. Estes são os mesmos ritos de degradação que atingem as mulheres dos 

reclusos, que para elas significa: [...]O empobrecimento afetivo também é considerado uma pena para elas, com 

desfazimento de laços familiares devido às regras impostas pela prisão, como exemplo o fato de poder visitar o 

filho, mas não podem visitar o genro. A estigmatização pela sociedade e o preconceito por alguns agentes 

prisionais, pelo fato de serem familiares de reclusos e serem consideradas também como criminosas. A 

despersonificação da identidade, representada pela assimilação do linguajar da prisão, pela submissão às regras 

de vestimentas estabelecidas pela prisão que fazem-nas sentirem menos feminina e pela ausência de liberdade 

de expressão, por terem que, aceitar as normas abusivas sem reclamações”. DUTRA, Yuri Frederico. “Como se 

estivesse morrendo”: o sistema prisional e a revista íntima em familiares de reclusos em Florianópolis. 

Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: 2008, p. 141-142.    

53 Cláudia Kohn explica que: “a questão prisional é uma das facetas do processo de criminalização da pobreza e 

que pode ter efeitos deletérios na vida daqueles que vão para a prisão e de seus familiares, evidenciou-se que 

tiveram redução do orçamento familiar, necessidade de reorganização do grupo familiar para prover os cuidados 

com membros da família, ampliação da jornada de trabalho principalmente para as companheiras da pessoa 

presa. Constatou-se também que a prisão pode onerar o orçamento familiar, já escasso”. KOHN, Cláudia. 

Reflexões sobre o processo de prisão e as consequências nas condições socioeconômicas para as famílias dos 

presos da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – PR. Dissertação (Mestrado em Serviço Social). 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Toledo: 2016, p. 93.       

54 Andreia Verdélio disserta sobre o atual quadro da população carcerária brasileira: “o total de pessoas 

encarceradas no Brasil chegou a 726.712 em junho de 2016. Em dezembro de 2014, era de 622.202. Houve um 

crescimento de mais de 104 mil pessoas. Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem 

condenação judicial. Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros. Os dados 

são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen) divulgado dia 8 de dezembro de 2017, 

em Brasília, pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), do Ministério da Justiça”. VERDÉLIO, 

Andreia. Com 726 mil presos, Brasil tem terceira maior população carcerária do mundo. EBC Agência Brasil. 
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estruturais, financeiros e a insuficiente manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de 

iluminação natural e artificial, hidráulico, de cabeamento, de ventilação, de saneamento e 

esgoto, elétrico e de combate a incêndio dos prédios destinados ao cumprimento das penas - 

afetam diretamente a humanização do cárcere e as condições dos ambientes penitenciários, 

consequentemente, prejudicando o acesso das pessoas privadas de liberdade aos direitos que 

lhes são legalmente garantidos (dentre os quais insere-se a educação55) e ampliando o ciclo de 

hostilidade, violência, abandono, caos social e tensão prisional. Josinaldo Malaquias56 traça o 

seguinte panorama:  

As instalações hidráulicas e sanitárias, completamente ineficazes, 

causam infiltrações de água além de pestes de ratos, baratas, 

escorpiões e demais insetos peçonhentos. As instalações elétricas, sob 

o impacto das intempéries, também se encontram desgastadas, sem 

nenhuma proteção adicional, funcionando com improviso. 

Frequentemente, ocorrem problemas de entupimento das instalações 

hidráulicas e sanitárias, causando os maiores transtornos aos 

apenados, além do iminente e flagrante perigo de se contrair toda 

espécie de doenças, a exemplo da cólera, da hepatite, da leptospirose 

e de todo tipo de verminoses.  

 

A precariedade das condições penitenciárias brasileiras acarreta enorme 

distanciamento entre a previsão normativa que consagra tanto a humanização do cárcere 

quanto a ressocialização dos egressos do sistema penitenciário e a efetiva realidade enfrentada 

por estes cidadãos. Frente a este quadro tão desafiador e complexo, justifico agora de maneira 

detalhada a originalidade, o recorte temático e o enfoque da pesquisa “Educação profissional 

a distância no sistema penitenciário brasileiro” pela conjunção dos seguintes fatores:  

                                                           
08 dez. 2017. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-

brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas. Acesso em: 14 fev. 2018.                         

55As investigações desenvolvidas pelo sociólogo americano James Coleman (1926-1995) resultaram na 

publicação do relatório Coleman (1966). O estudo proposto trouxe imensurável contribuição para a compreensão 

do fenômeno “qualidade do ensino”, já que o foco voltado a analisar a situação em que se encontravam milhares 

de alunos norte-americanos enfatizou os reflexos e impactos das características socioeconômicas e culturais dos 

alunos no desempenho escolar. Vale dizer, portanto, que as variantes externas representam um papel vital no 

sucesso ou insucesso das estruturas educativas - desta forma, como exemplo, de acordo com o pesquisador, um 

estudante que esteja inserido em um ambiente envolto pela precariedade e má qualidade de prestação de 

assistência social, de assistência médica e habitacional enfrentará inúmeras barreiras para a alcançar as metas e 

os padrões de aprendizagem. COLEMAN, James Samuel. James Samuel Coleman and others. Equality of 

Educational Opportunity. National Center for Educational Statistics. Department of Health, Education & 

Welfare. (DHEW).  1966. Disponível em: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED012275.pdf. Acesso em: 22 fev. 

2018.                

 
56 MALAQUIAS, Josinaldo. Poder e Socialidade: o contexto penitenciário paraibano. Bauru: Edusc, 2008, p.78.   

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-12/populacao-carceraria-do-brasil-sobe-de-622202-para-726712-pessoas
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED012275.pdf
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- O art. 5º, caput e os incisos III e XLIX da Constituição Federal de 1988 consagram 

respectivamente: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes” [...] 

“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” [...]  “é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral” (em harmonia com este 

dispositivo, o já mencionado art. 3º da Lei de Execução Penal prevê que “ao condenado e ao 

internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”);   

- O caráter transitório da pena, já que o inciso XLVII do supracitado art. 5º, CF/88 

estabelece: “não haverá penas: b) de caráter perpétuo; e) cruéis”;     

- A educação de qualidade é uma das bases da sociedade e uma das formas de 

transformação da vida humana (vez que é uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

das potencialidades e habilidades humanas), além de, na esfera penal e processual penal, ser 

instrumento de ressocialização e de remição57 da pena; 

- O reconhecimento da pessoa presa como cidadã e como sujeito de direitos e deveres, 

essencial para a garantia da dignidade humana, para que esta pessoa tenha suporte para 

recomeçar a vida após o cumprimento da pena e para a consolidação de uma sociedade mais 

justa e solidária. Ademais, a pessoa que esteja cumprindo pena privada de sua liberdade está 

sob responsabilidade do Estado, que lhe deve garantir um ambiente com condições dignas e 

humanizadas; 

- A busca pelo equilíbrio entre os dois princípios basilares que sustentam a estrutura 

da execução penal: a punição e a ressocialização58. O preceito punitivo e o preceito 

ressocializador devem ser articulados de modo complementar e harmônico ao invés de serem 

vertentes conflitantes e excludentes. A atuação do Estado em seu direito de punir o infrator 

                                                           

57 O art. 126 da Lei de Execução Penal (cuja redação foi trazida pela Lei nº. 12.433, de 2011) preceitua: “o 

condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte 

do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I - 1 (um) dia 

de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 

profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias”. 

Retomarei este artigo no Capítulo II da tese.    

58 Os pilares de sustentação da sistemática dirigida à execução e cumprimento da pena estão gravados no art. 1º 

da Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984 (in verbis): “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições 

de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do 

internado”. 
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não pode eliminar seus direitos legalmente previstos e nem o cunho ressocializador da pena. 

Este raciocínio deve reger a gestão e a administração penitenciária em sua integralidade e ser 

aplicado a todo o sistema destinado ao cumprimento da pena, o que inclui a legislação, a 

atuação dos profissionais, os espaços projetados e destinados para esta finalidade bem como 

os recursos e o dimensionamento dos horários das atividades a serem realizadas pelos 

presos59;  

- A expressa previsão da possibilidade do ensino profissional a distância em âmbito 

penitenciário na legislação brasileira60; 

- Os resultados positivos advindos da utilização do ensino a distância e sua 

formatação como uma das formas de inclusão dos alunos ao universo educacional, a 

possibilidade de proporcionar acesso aos mais variados cursos, bem como a superação das 

barreiras geográficas nacionais e internacionais. Ao evitar o desgaste e os custos com o 

deslocamento, permite-se que o tempo e a energia dos docentes e discentes estejam focados 

na maior integração com os pares, no preparo, na constante atualização e na máxima absorção 

de informações e de aprendizagem dos conteúdos;  

- O perfil predominante de escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil 

(conforme a versão mais recente do relatório do INFOPEN: “75% da população prisional 

brasileira ainda não acessou o ensino médio, tendo concluído, no máximo, o ensino 

fundamental. Entre a população que se encontra no ensino médio, tendo concluído ou não esta 

etapa da educação formal, temos 24% da população privada de liberdade”)61;  

                                                           
59Por incompatibilidade de horários e de estruturas físicas para que os presos possam desenvolver 

concomitantemente as atividades referentes ao sistema educacional e às atividades laborais, muitos deles optam 

ou por uma atividade ou pela outra, com preponderância para o trabalho, que, de acordo com previsão do art. 29, 

caput, da LEP, in verbis, “será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 (três quartos) 

do salário mínimo”.   

60 O § 3º do art. 18-A da Lei de Execução Penal (incluído pela Lei nº. 13.163 de 2015) prevê: “a União, os 

Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização 

de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e às presas”. A seguir, o art. 83, caput e § 4º (incluído 

pela Lei nº 12.245, de 2010) desta legislação determinam: “ o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, 

deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, 

recreação e prática esportiva” e “serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e 

profissionalizante”.  Esta previsão normativa tem extrema importância para a atualização e modernização da 

execução penal, vez que a Lei nº. 7210 foi publicada em 1984 e a sociedade contemporânea é interconectada e 

tecnológica. Obviamente, é necessário o preparo dos gestores, funcionários e docentes para lidarem com o EAD 

nas penitenciárias, vez que os estudantes não terão acesso livre a todo e qualquer material/site eletrônico. 

Ademais, também devem estar adequados ao sistema penitenciário as apostilas, os livros, os materiais didáticos, 

os materiais impressos e as ferramentas de ensino on-line e off-line.  

 
61INFOPEN. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Atualização – Junho de 2016, p. 33. 

Organização de Thandara Santos. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública. Departamento 

Penitenciário Nacional, 2017. Disponível em: https://www.poder360.com.br/wp-

content/uploads/2017/12/relatorio_2016_Junho.pdf. Acesso em: 03 mar. 2018.       

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12245.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12245.htm#art1
https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/12/relatorio_2016_Junho.pdf
https://www.poder360.com.br/wp-content/uploads/2017/12/relatorio_2016_Junho.pdf
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- Os altos índices de reincidência criminal62;   

- A essência dos cursos profissionalizantes63, que é o preparo teórico e prático dos 

estudantes (proporcionado pela educação de qualidade) para que eles estejam aptos a serem 

absorvidos rapidamente no mercado de trabalho;  

- A redução de custos para que os cursos à distância sejam implementados64e 

continuados, e, por fim;  

- A ausência de qualificação de mão de obra como uma das causas do desemprego, 

sendo fator de reprovação em processos seletivos e, consequentemente, de impossibilidade de 

contratação para diversas oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho brasileiro. 

O tema tem caráter interdisciplinar, e, apesar de o viés predominante da presente 

pesquisa ser jurídico (vez que esta encontra-se vinculada ao Programa de Direito Político e 

Econômico) ele não pode ser exaurido somente com o estudo do conjunto de normas jurídicas, 

pois os processos educativos precisam abarcar, considerar e abranger também os elementos 

externos e internos no que se refere ao universo educacional. O Estado, a sociedade, as 

instituições de ensino, os educadores e os educandos precisam estar todos alinhados na busca 

e empenho para que o sistema de ensino seja constantemente aperfeiçoado e revisado, que o 

                                                           
62 De acordo com o Informe Regional de Desenvolvimento Humano (2013-2014) do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o percentual de reincidência no Brasil alcança 47,4%. Este percentual 

não engloba os presos provisórios, refere-se aos casos das pessoas julgadas e sentenciadas, no prazo de cinco 

anos após terem sido inicialmente soltos. Os dados referentes à reincidência criminal estão disponibilizados no 

Relatório de Gestão Supervisão do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do 

Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF. Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 2017, p. 146. 

Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/04/23902dd211995b2bcba8d4c3864c82e2.pdf. Acesso em: 

08 jan. 2018.     

63 O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi instituído pela Lei nº. 12.513, 

de 26 de outubro de 2011. Os objetivos do Programa estão consagrados em seu art. 1º, dentre os quais destaco o 

inciso IV “ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e 

qualificação profissional”. Lei nº. 12.513, de 26 de outubro de 2011. Institui o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2011/lei/l12513.htm. Acesso em: 15 jan. 2018.  
64 Para que as ações e políticas públicas do Estado se materializem é imprescindível o orçamento público – 

instrumento que tem por finalidade registrar a origem e o montante dos recursos a serem obtidos, além da 

natureza e o montante dos dispêndios a serem efetuados. Esta projeção contábil deve considerar todas as fases 

referentes a estas ações (desde a definição das prioridades, passando pelo planejamento das ações, execução e 

manutenção destas). A busca pela redução de gastos com a preservação da qualidade dos serviços prestados tem 

extrema importância para a efetivação destas políticas. Oportunas são as informações disponibilizadas no 

Relatório de Monitoramento Global da Educação 2017/8, onde lê-se que: “atingir amplos objetivos educacionais 

requer colaboração e comunicação entre os atores. A confiança e o apoio do público dependem de os processos 

e objetivos serem vistos como legítimos e alcançáveis dentro das limitações orçamentárias”. UNESCO. Relatório 

de Monitoramento Global da Educação 2017/8 (Resumo). Responsabilização na Educação: cumprir nossos 

compromissos. 2017, p.09. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259593por.pdf. 

Acesso em: 10 jan. 2018. Ainda, é importante observar que a necessidade de redução dos gastos é uma importante 

oportunidade para que novas soluções sejam buscadas.     

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2017/04/23902dd211995b2bcba8d4c3864c82e2.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002595/259593por.pdf
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ambiente esteja adequadamente preparado para o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e educacionais, que as aulas sejam de áreas variadas, cada vez mais atualizadas 

e proveitosas e que as disciplinas e os conteúdos sejam aprendidos em sua dimensão global 

ao invés de os alunos terem apenas a visão fragmentada, isolada e desconexa das matérias.  

Apresentadas as primeiras linhas do objeto deste estudo, esclareço que a tese – dividida 

em três capítulos inter-relacionados entre si (além da introdução e da conclusão) tem por 

finalidade demonstrar que a educação profissional a distância profissional é direito 

fundamental do preso e quais são as condições necessárias para que seja viável esta 

modalidade de educação no sistema penitenciário brasileiro permitindo que todos os 

presidiários, independentemente da unidade prisional brasileira na qual estejam alocados, 

tenham acesso a este direito, afinal, se, após os trâmites processuais penais, o Estado condena 

o infrator ao cumprimento da pena em regime fechado, retirando-lhe a liberdade pelo tempo 

estabelecido na sentença condenatória, é seu dever proporcionar um ambiente estruturalmente 

preparado para que a pena seja cumprida em condições dignas. Busca-se, desta forma, romper 

com o círculo vicioso de exclusão, segregação, falta de oportunidades e repetição da violência 

e proporcionar um círculo virtuoso, repleto de resultados positivos que fomentem as 

oportunidades para o desenvolvimento humano. Para traçar esta análise, a tese traz 

inicialmente um panorama normativo internacional e nacional sobre o direito humano à 

educação englobando - nesta explanação - elementos relacionados aos processos de 

alfabetização65, ensino e aprendizagem para que então sejam apresentadas reflexões sobre a 

alfabetização tecnológica e a inclusão digital, a função social da educação a distância (EAD) 

e da educação profissionalizante a distância, com ênfase para as suas peculiaridades didáticas, 

pedagógicas e metodológicas.  

Socorro-me principalmente dos apontamentos trazidos por Maria Lúcia Santos na obra 

“Do giz à era digital”66 para o estudo dos impactos do EAD nas ações educativas, bem como 

das lições desenvolvidas por Jair Militão da Silva, Edilene Vieira Machado e Flávia Amaral 

Rezende e publicadas em “Ler, ouvir e compreender com as tecnologias da informação e 

                                                           
65 Marcos Augusto de Castro Peres esclarece que: “o analfabetismo impede qualquer acesso à cultura escrita e a 

um conjunto de informações necessárias ao exercício da cidadania, e, por isso mesmo, as ações de alfabetização 

são emergenciais”. PERES, Marcos Augusto de Castro. A educação de jovens e adultos e o analfabetismo entre 

idosos no semiárido nordestino: velhice e exclusão educacional no campo. 24 maio 2018, p. 08. Disponível em: 

www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_.../ZjAdycpT.doc. Acesso em: 30 jul. 2018.  
66 A obra foi indicada e gentilmente cedida pelo Professor Dr. Jair Militão da Silva durante a banca de 

qualificação. SANTOS, Maria Lúcia Ramos. Do giz à era digital. São Paulo: Zouk, 2003.  

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_.../ZjAdycpT.doc
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comunicação (TIC) na perspectiva de inclusão (da pessoa com deficiência visual)”67 para 

buscar entender os impactos da tecnologia na vida e no trabalho do educador e como esta 

importante ferramenta é um agente facilitador para as práticas pedagógicas inclusivas e de 

atualização do preparo dos docentes, bem como de estímulo e participação ativa dos 

estudantes. Somo a estes dados as informações consultadas nas publicações e nos relatórios 

da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED)68 que versam tanto sobre as 

dificuldades quanto a respeito das perspectivas referentes a esta forma de ensino.  

Neste ínterim, reforço que a adequação e da harmonização entre o ordenamento 

jurídico brasileiro e o sistema educacional é elemento imprescindível para a sedimentação do 

conhecimento e universalização do direito à educação de qualidade. À latere, pontuo diversos 

esforços empreendidos em agendas internacionais e nacionais que são destinados à 

humanização do cárcere69, ao combate ao encarceramento em massa, à garantia da função 

ressocializadora da pena e ao reconhecimento dos direitos e da dignidade humana das pessoas 

presas. Logo após, entretanto, listo diversos contrapontos entre o direito à educação para as 

pessoas encarceradas, expressamente garantido pela legislação brasileira70 e as violações à 

acessibilidade deste direito, agravadas e corroídas pela severa crise que assola o sistema 

penitenciário nacional71.  

                                                           
67 A obra foi indicada e gentilmente cedida pelo Professor Dr. Jair Militão da Silva durante a banca de 

qualificação. SILVA, Jair Militão da. MACHADO, Edileine Vieira. Rezende, Flávia Amaral. Ler, ouvir e 

compreender com as tecnologias da informação e comunicação (TIC) na perspectiva de inclusão (da pessoa com 

deficiência visual). Brasília: LGE Editora, 2008.  
68 ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. Censo EAD.Br 2016 Relatório Analítico de 

Aprendizagem a Distância no Brasil.  Disponível em: 

http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf. Acesso em: 20 mar. 2018.  
69 A humanização do cárcere abrange as estruturas penitenciárias, vez que os presos passarão o tempo de 

cumprimento da pena privativa de liberdade alocados nestes espaços. De acordo com Oscar de Vianna Vaz: 

“parece que todo problema relacionado à arquitetura passa, obrigatoriamente e em sua essência, por uma questão 

material, de existência física, que está vinculada de forma indissociável com o conceito de limites. Os muros, as 

superfícies, as arestas, os volumes, as texturas e as cores, que constituem o vocabulário do exercício 

arquitetônico, são também delimitações espaciais que circundam e permeiam a vida do homem no mundo. 

Pretender, portanto, tratar problemas arquitetônicos sem atentar para a importância dos limites é negligenciar a 

origem ou o foco de tudo que se relaciona à arquitetura”.  VAZ, Oscar de Vianna. A Pedra e a Lei. Dissertação 

(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2005, p. 10.   
70 Além de a Constituição Federal Brasileira de 1988 reconhecer a educação como um direito de todos, as Leis 

nº. 12.433 de 2011 e 13.163 de 2015 alteraram a Lei de Execução Penal (Lei nº. 7210, de 11 de julho de 1984) 

trazendo o reconhecimento expresso da modalidade de ensino a distância no sistema penitenciário brasileiro. 
71 Um dos exemplos de reconhecimento do caos no sistema penitenciário brasileiro está consubstanciado no 

conclame da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifestando seu profundo pesar pelos atos 

violentos praticados em uma rebelião na Penitenciária Estadual do Paraná (Cascavel) em 2014 que culminaram 

na morte de quatro detentos (sendo dois deles decapitados) e ferimento de vários outros e reiterando a 

responsabilidade do Estado no que tange à proteção da integridade das pessoas que estejam cumprindo pena em 

regime de privação de liberdade: “a CIDH reitera que é dever básico do Estado assegurar o controle e a segurança 

no interior das prisões, como garante dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Compete às autoridades 

manter a devida ordem nas prisões como obrigação inerente à garantia dos direitos humanos dos prisioneiros. 

http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf
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Discorro então sobre o direito ao ensino profissional a distância em âmbito prisional, 

retomando os seguintes pontos para reflexão:  

- Como é possível e viável garantir o equilíbrio e a harmonia entre a previsão normativa 

referente ao direito à educação, o viés de ressocialização da pena e a atuação multidisciplinar 

dos profissionais, abarcando a interconexão e os conhecimentos das áreas do direito, da 

pedagogia, da sociologia e da psicologia, da tecnologia, da arquitetura e da engenharia72, da 

contabilidade (com ênfase para a ramificação da área pública73), das políticas públicas e da 

educação à luz do universo penitenciário para que os projetos destinados às atividades 

educacionais estejam arranjados adequadamente (o que inclui o preparo e o estímulo do corpo 

docente para trabalhar com a educação profissional a distância no universo carcerário e em 

âmbito penitenciário, a aceitação e aderência do corpo discente, os materiais didáticos 

adequados além das condições ideais de eletricidade, cabeamento, iluminação, ventilação e 

contenção de ruído dos ambientes), que as pessoas que estejam cumprindo pena privativa de 

liberdade possam realmente estar engajadas, interessadas e inseridas no processo de 

aprendizagem e qualificação profissional a distância, compreendendo e assimilando os 

conteúdos e colocando-os em prática, já que este suporte é vital para que elas possam ser 

capacitadas e aumentarem a possibilidade de serem absorvidas pelo mercado de trabalho 

(sendo aprovadas nos processos seletivos e, devido ao seu desempenho positivo, continuarem 

trabalhando) após o período de encarceramento?  

Para o desenvolvimento deste tópico é necessário considerar que os altos índices de 

analfabetismo funcional, de analfabetismo tecnológico, de exclusão digital e de desemprego 

                                                           
Além disso, têm a obrigação de investigar ex officio e com o devido zelo quaisquer mortes de indivíduos sob sua 

custódia, e de punir os responsáveis por essas mortes”. Organização dos Estados Americanos. CIDH expressa 

pesar pelas mortes violentas em presídio brasileiro. 28 agosto 2014. Disponível em: 

http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/092.asp. Acesso em: 24 jan. 2018.  
72 Núcleo de Engenharia e Arquitetura (NEDEX). Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da 

Segurança Pública. S.d.. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/direx/nedex. Acesso em: 21 out. 2018.  
73 De acordo com Roberto Bocaccio, Maria Zulene Farias e Maria Berenice:  “seja na produção e fornecimento 

de bens e serviços públicos, seja atuando nas clássicas funções tendentes a promover o crescimento, a 

redistribuição e a estabilização, o Estado é o agente fundamental que, por meio de diferentes políticas, pode 

interferir decisivamente na atividade econômica de qualquer país.  Por tais razões é que a função orçamentária e 

financeira da Administração Pública é tão importante.  Em países em que já se adquiriu a consciência política de 

sua relevância em todas as atividades governamentais, os cidadãos e as instituições participam mais ativamente 

do processo de alocação e utilização dos recursos públicos”. [...]. “O planejamento é uma forma de a sociedade, 

por meio de seus representantes e instituições, aferir suas potencialidades e limitações, coordenando seus 

recursos e esforços para realizar, por intermédio das estruturas do Estado as ações necessárias ao atingimento 

dos objetivos nacionais. Em síntese, é irrecusável a tarefa de identificar e avaliar a direção e o papel do Estado, 

a gestão dos recursos e a destinação final do gasto público”. PISCITELLI, Roberto Bocaccio. TIMBÓ, Maria 

Zulene Farias. ROSA, Maria Berenice. Contabilidade pública: uma abordagem da administração financeira 

pública. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 19-20.  

http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/092.asp
http://depen.gov.br/DEPEN/direx/nedex
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no Brasil estão presentes tanto na vida das pessoas inseridas no ambiente penitenciário quanto 

as que estão fora dele. Se já existem imensas dificuldades na esfera educacional fora dos 

muros do cárcere (predominantemente envoltas pela desmotivação, as longas distâncias para 

chegar na escola, o cansaço, a má alimentação e condições ambientais precárias), estas são 

sentidas de modo muito mais intenso e vívido dentro das penitenciárias, pois o encarceramento 

representa juridicamente o auge da vulnerabilidade e do isolamento à qual a pessoa está 

submetida. A tese traz, portanto, o entrelaçamento destes pontos muito sensíveis e de difícil 

enfrentamento na realidade nacional: I. a perpetuação do analfabetismo funcional e 

tecnológico e do desemprego; II. a escassez de recursos estruturais, humanos, financeiros e 

tecnológicos em diversas regiões brasileiras e III. a preponderância do caráter punitivo e 

violento da pena - que se reflete nas condições desumanas do ambiente carcerário e no estigma 

e marginalização que os egressos do sistema penitenciário carregam74.  Estes desafios ensejam 

um constante repensar75 acerca do papel do Estado e da sociedade na busca pela garantia do 

pleno e universal acesso ao ensino de qualidade e sua relação com a humanização do cárcere.  

- Como é possível a superação dos entraves especificamente referentes ao EAD (que 

ainda é marcado pela resistência e dificuldade de aceitação de algumas instituições de ensino 

e empresas, de alguns docentes e discentes) no ambiente penitenciário brasileiro (envolto pela 

vulnerabilidade dos indivíduos que estão inseridos na dinâmica prisional76 - pautada pela 

                                                           
74 Para Vanessa Andrade de Barros: “a carteira de trabalho assinada, sinônimo de emprego formal configura-se 

como um importante instrumento de controle das populações excluídas – dos direitos fundamentais – 

especialmente o pobre e o negro: “sou trabalhador, não sou bandido” aparece no discurso corrente, como uma 

dicotomia que caracteriza o sujeito. O discurso moralista do “ou é uma coisa ou outra” (trabalhador ou bandido) 

é assimilado e reproduzido, já que naturalizado, tanto pela própria população marginalizada – que está à margem 

de direitos, sobretudo do direito do trabalho e por isso mesmo marginalizada no sentido criminal – quanto pelos 

aparelhos repressivos que colocam sob suspeição aquele que não tem como provar que é um trabalhador, ou um 

cidadão”. BARROS, Vanessa Andrade. A função política do trabalho e a ordem social. Veredas do Direito, Belo 

Horizonte: v. 2, n. 4, 2005, p. 57. 
75 Oportunas são as reflexões de José Carlos Libâneo, João Ferreira de Oliveira e Mirza Seabra: “as análises 

críticas sobre o sistema de ensino e sobre as políticas educacionais perdem a força analítica, se não tiverem como 

referência a escola e as salas de aula, do mesmo modo que os profissionais de determinado estabelecimento 

escolar podem ter a eficácia de seu trabalho reduzida, se não tiverem uma visão de conjunto do sistema de ensino 

nacional e estadual”. [...]. “A escola é a instância integrante do todo social, sendo afetada pela estrutura 

econômica e social, pelas decisões políticas e pelas relações de poder em vigor na sociedade”. LIBÂNEO, José 

Carlos. OLIVEIRA João Ferreira de. TOSCHI, Mirza Seabra. Educação Escolar: políticas, estrutura e 

organização. São Paulo: Cortez, 2003, p. 296.    
76 Das lições trazidas por Rosalice Lopes observa-se que tanto os trabalhadores quanto os condenados inseridos 

no ambiente penitenciário são afetados pelo ambiente extenuante e hostil: “o agente de segurança relata que a 

vivência e violência cotidianas nas prisões, o fato de também estar atrás das grades resulta, após certo período 

de tempo, na impressão de que ele também está cumprindo pena. Consequentemente, seu comportamento sofre 

uma alteração. Esta mudança foi denominada por um agente como síndrome de emparedamento”. LOPES, 

Rosalice. Atualidades do Discurso Disciplinar: a representação da disciplina e do disciplinar na fala dos Agentes 

de Segurança Penitenciária. Dissertação (Mestrado em Psicologia: Psicologia Escolar). Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo:1998, p. 134.   
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escassez de recursos bem como pelas precárias condições das redes elétricas, das redes de 

comunicação, das condições sanitárias, hidráulicas e ambientais além do estresse diário dos 

educadores e dos educandos proveniente do receio constante de sofrerem violência física77, 

psicológica ou moral decorrente de atos agressivos e rebeliões brutais), garantindo aos 

cidadãos condenados privados de liberdade o acesso e permanência ao universo educacional, 

proporcionando, desta forma, a capacitação individual e – via reflexa - a gradual redução das 

desigualdades e a construção de uma sociedade mais próspera, pacífica, justa, fraterna e 

solidária78?   

Por fim, identifico experiências referentes ao ensino a distância (importante política 

pública destinada a garantir a democratização e ampliação do acesso à educação de qualidade) 

que estão sendo, aos poucos, implementadas no sistema penitenciário brasileiro, analisando 

quais pontos devem ser - a meu ver - aprimorados para que seja possível e viável a expansão 

desta modalidade de ensino.  

Superadas estas ponderações, esclareço que a análise tecida busca também investigar 

a relação entre a necessidade da alfabetização e da alfabetização digital para a progressão dos 

estudos e a capacitação profissionalizante e técnica; a importância do ensino técnico e 

profissional a distância; a efetividade do direito a educação profissional a distância em âmbito 

prisional (com destaque para: 1) a adequação do ambiente e a capacitação dos docentes à 

didática e dinâmica desta forma de ensino e 2) estímulo e envolvimento dos alunos – com o 

foco direcionado para a ressocialização, profissionalização e (re)inserção dos cidadãos 

condenados no mercado de trabalho após o cumprimento da pena) e os princípios 

                                                           
77 O mais recente fato noticiado até a conclusão desta tese ocorreu em 03 de outubro de 2018: uma rebelião com 

fuga em massa na Penitenciária em Araguaína. Nesta ocorrência, a Professora Elisângela Mendes Sobrinho e o 

Chefe de Plantão do Presídio, Roberto, que trabalham nesta Unidade Prisional, foram feitos reféns. Após ficaram 

mais de 24 horas em poder dos foragidos, eles foram liberados. A Professora Elisângela Mendes Sobrinho 

afirmou que, apesar dos momentos de imensurável tensão, acredita na educação como agente transformador da 

vida humana e, por este motivo, apesar do ocorrido, continuará lecionando no local. EBC Agência Brasil. Polícia 

procura 17 homens que fugiram de Penitenciária em Araguaína. 04 out. 2018. Disponível em:  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/policia-procura-17-homens-que-fugiram-de-

penitenciaria-em-araguaina. Acesso em: 10 out. 2018. Este é um dos exemplos da estafa docente, fenômeno 

mapeado e classificado por Marilda Novaes em quatro fases: o primeiro momento é o alerta; a seguir, há a 

resistência; a terceira etapa é a quase exaustão e, por fim, há a exaustão completa. LIPP, Marilda Emmanuel 

Novaes. Manual do Inventario de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL). Ed. 3º. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2000, p. 20. Entendo que estas características são mais acentuadas no ensino presencial e, desta forma, 

compreendo que a possibilidade de lecionar e transmitir os conhecimentos à distância é muito benéfica aos 

educadores e aos educandos.          

78 A execução penal - pautada pelos princípios da dignidade humana, da proporcionalidade, da legalidade, da 

anterioridade e impessoalidade – deve permitir que os patronos das pessoas que estejam cumprindo pena 

privativa de liberdade tenham mecanismos para pleitearem que os direitos previstos em lei sejam 

verdadeiramente garantidos às pessoas que eles estão defendendo juridicamente.  

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/policia-procura-17-homens-que-fugiram-de-penitenciaria-em-araguaina
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/policia-procura-17-homens-que-fugiram-de-penitenciaria-em-araguaina
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constitucionais da eficiência e economicidade. O desenvolvimento da pesquisa foi realizado 

majoritariamente por meio de consultas a leis e projetos brasileiros destinados à 

ressocialização das pessoas condenadas e encarceradas (realçando as políticas voltadas para a 

educação profissionalizante em âmbito prisional) bem como análise bibliográfica, com 

consulta a teses e dissertações79, periódicos, livros e capítulos de livros de autores nacionais e 

estrangeiros que avaliam predominantemente os seguintes temas – educação a distância; - a 

relação entre o ensino a distância e a atuação dos docentes; - direito à educação no sistema 

penitenciário; - educação profissionalizante a distância; - judicialização da educação.   

As consultas realizadas no período entre agosto de 2015 (mês de início do doutorado) 

e fevereiro de 2018 na base de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(http://bdtd.ibict.br) trouxeram os seguintes resultados: 1) quanto aos termos “educação no 

sistema penitenciário” foram obtidos trinta e sete resultados associados a este conteúdo, sendo 

vinte dissertações (três dissertações vinculadas à área da Psicologia, três vinculadas à área das 

Ciências Jurídicas, uma vinculada à área de Serviço Social, doze vinculadas à área da 

Educação, uma vinculada à área da Teologia) e dezessete teses (dez teses referentes à área de 

Educação e sete à área de Ciências Jurídicas); 2) quanto aos termos “direito à educação na 

execução penal” foram alcançadas sete dissertações vinculados à temática (cinco dissertações 

vinculadas à área de Ciências Jurídicas, duas vinculadas à área da Educação) e nenhuma tese; 

3) quanto aos termos de busca “educação a distância no sistema penitenciário” foram 

elencadas cinco pesquisas afetas a esta temática, sendo quatro dissertações (três delas 

vinculadas a programas de Mestrado em Educação e uma vinculada à área de Ciência, 

Tecnologia e Sociedade) e uma tese (relacionada à área da Educação), 4) quanto aos termos 

“judicialização da educação” foram apresentadas vinte e cinco dissertações e cinco teses com 

os títulos e as pesquisas vinculadas à área de educação infantil (sendo vinte dissertações e três 

teses vinculadas à área da Educação e cinco dissertações além de suas teses vinculadas à área 

das Ciências Jurídicas); 5) quanto aos termos “judicialização da educação no sistema 

penitenciário” não foram obtidos resultados; 6) quanto aos termos “remição penal”, foram 

obtidos dezoito resultados (quatro teses – uma vinculada à área de Letras/ Literatura, uma 

vinculada à área de Sociologia, uma vinculada à área do Direito e uma vinculada à área da 

Educação e quatorze dissertações – uma vinculada à área de Ciência do Comportamento, três 

vinculadas à área de Tecnologia, três vinculadas à área do Direito, uma vinculada à área de 

                                                           
79 Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. BDTD. S.d. Disponível em: http://bdtd.ibict.br. Os 

acessos foram realizados no período entre agosto de 2015 e fevereiro de 2018.  

http://bdtd.ibict.br/
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Letras, duas vinculadas à área de Política Social, uma vinculada à área de Psicologia Social, 

duas vinculadas à área de Educação e uma vinculada à área de Serviço Social) e 7) quanto aos 

termos “arquitetura prisional”, foram obtidos nove resultados (seis dissertações  - uma na área 

de Psicologia, duas na área de Ciências Sociais, uma na área de Filosofia, duas na área de 

Arquitetura e Urbanismo, e três teses – duas na área de Arquitetura e Urbanismo e uma na 

área do Direito). Estes termos foram pesquisados ipsis litteris. Os resultados das pesquisas 

demonstram que as teses e dissertações relacionadas ao tema tratam primordialmente do 

sistema educacional em âmbito prisional voltado para o preparo, aprimoramento e a 

capacitação dos agentes penitenciários.  O segundo enfoque está voltado para o direito dos 

educandos à educação durante o período de cumprimento da pena, porém, o viés da educação 

à distância é discutido ainda de maneira tímida nos entremeios das pesquisas. De acordo com 

as buscas realizadas, constata-se que este prisma, por ora, é discutido de maneira mais 

veemente nas esferas da Educação, da Arquitetura e Urbanismo, da Psicologia, das Ciências 

Sociais e da Tecnologia. Insta salientar que as supracitadas dissertações e teses foram 

desenvolvidas e publicadas entre os anos de 2001 a 2017.  Estes mesmos critérios de busca 

foram utilizados para o exame de acórdãos do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidos até 

fevereiro de 2018, além de publicações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)80, do Conselho Nacional do Ministério 

Público (CNMP) e do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Enfatizo o Relatório do Modelo de Gestão para Política Prisional publicado em 2016, que será detalhado nos 

Capítulos II e III da tese. Departamento Penitenciário Nacional. Diretoria de Políticas Penitenciárias. Modelo de 

Gestão para a Política Prisional. (Coord. Valdirene Daufemback. Autor. Felipe Athayde Lins de Melo). 

Brasília: 2016. Disponível em: http://www.justica.gov.br/modelo-de-gestao_documento-final.pdf. Acesso em: 

26 set. 2018.   

http://www.justica.gov.br/modelo-de-gestao_documento-final.pdf
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I - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA COMO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL  

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. ” (Paulo 

Freire81).  

 

A educação é uma das dimensões fundantes da cidadania e um dos alicerces da 

democracia82. Sua importância é imprescindível para a dignidade da pessoa humana e seu 

reconhecimento é inegável - haja vista sua consagração em diversos diplomas internacionais 

e em legislações nacionais, bem como a sua constante presença em literaturas clássicas e obras 

doutrinárias que versam sobre temas correlatos às ciências da política, da história, da 

pedagogia, da economia, da filosofia e do direito. Sua repercussão ecoa em âmbito individual, 

social, difuso e coletivo, vez que, a partir do acesso ao universo educacional são possíveis 

diversos aprimoramentos e reflexões tais quais: o desenvolvimento e aperfeiçoamento do 

intelecto humano; o planejamento, a implementação e a execução de políticas públicas de 

cunho social, inclusivo e participativo (o que abrange tanto o reconhecimento das diferenças 

e respeito a elas quanto a conscientização acerca da indispensabilidade do cumprimento de 

regras e de deveres inerentes ao convívio democrático); além da adequação e atualização 

profissional frente às novas exigências do mercado de trabalho. Conforme Agostinho dos Reis 

Monteiro83 relembra: 

                                                           
81 Paulo Reglus Neves Freire (Recife, 19 de setembro de 1921 — São Paulo, 2 de maio de 1997). Educador, 

pedagogo e filósofo brasileiro, lutou para garantir a alfabetização das pessoas (em especial as mais carentes) 

além de buscar meios para que a educação tivesse um viés humanizado e que fosse transformadora. Em 2012, 

foi declarado patrono da educação brasileira (o reconhecimento foi expresso com a promulgação da Lei nº 

12.612, de 13 de abril de 2012). Instituto Paulo Freire. Gênese e evolução. 2012. Disponível em: 

http://www.paulofreire.org/o-instituto-paulo-freire. Acesso em: 15 set. 2018.  
82 O direito à educação é essencial para o desenvolvimento humano, para o exercício da cidadania, para a redução 

das desigualdades sociais e econômicas e para que sejam viáveis o desenvolvimento local, regional e nacional, 

a justiça social e a democracia.  Gianpaolo Poggio Smanio esclarece que: “cidadania, direitos humanos e Estado 

Democrático de Direito são realidades que estão interligadas e se condicionam mutuamente. O Estado de Direito 

é a forma política em que os poderes atuam autônoma e independentemente e submetidos ao império de uma 

legalidade que garante os direitos fundamentais dos cidadãos. Os direitos fundamentais, por sua vez, legitimam 

o Estado de Direito e o conteúdo da cidadania”. SMANIO, Gianpaolo Poggio. Dimensões da cidadania. In Novos 

direitos e proteção da cidadania. Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público. São Paulo: Ano 2 – 

jan/jun 2009, p.19.         
83 MONTEIRO, Agostinho dos Reis. O pão do direito à educação. Revista Educação & Sociedade. Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES), vol. 24, n. 84, setembro 2003, p.764. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/es/v24n84/a03v2484.pdf. Acesso em: 04 fev. 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/19_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1921
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1997
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://www.paulofreire.org/o-instituto-paulo-freire
http://www.scielo.br/pdf/es/v24n84/a03v2484.pdf
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“Depois do pão, a educação é a primeira necessidade do povo” – disse 

Danton84 no tempo da Revolução Francesa, em 1793, na sessão da 

Convenção de 13 de agosto. O direito à educação é uma qualidade de 

pão vital para uma vida humana. 

 
Para Immanuel Kant85 “o homem não pode se tornar um verdadeiro homem senão pela 

educação, ele é aquilo que a educação faz dele”. Rousseau86 também disserta sobre a 

relevância da educação: 

Nascemos fracos, precisamos de força; nascemos desprovidos de 

tudo, temos necessidade de assistência; nascemos estúpidos, 

precisamos de juízo. Tudo o que não temos ao nascer, e de que 

precisamos quando adultos, é- nos dados pela educação.  

Thomas Marshall87, por sua vez, a elenca como um pré-requisito para a liberdade civil:  

O direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque 

o objetivo da educação durante a infância é moldar o adulto em 

perspectiva. Basicamente, deveria ser considerado não como o direito 

da criança frequentar a escola, mas como o direito do cidadão adulto 

ter sido educado.   

Por fim, os dizeres de Evandro Fabiani Capano88 sobre a importância da educação para 

o indivíduo e sua relação com os cinco plexos humanos89 - físico, moral, intelectual, fé e 

sucessão:  

Em olhos altos de pássaro, forçoso reconhecer, em uma visão muito 

simplista, a existência de pelo menos três dimensões do Homem: 

indiscutível o reconhecimento do vetor físico, apreensível pelos 

órgãos sensoriais na contemplação do corpo material; a dimensão 

                                                           
84 O advogado e político francês Georges Jacques Danton (Arcis-sur-Aube, 26 de outubro de 1759 – Paris, 05 de 

abril de 1794) destacou-se por sua atuação combativa e revolucionária na época em que a Revolução Francesa 

eclodiu.  
85 KANT, Immanuel. Sobre a Pedagogia. Trad. Francisco Cock Fontanella. Piracicaba: Editora Unimep, 1996, 

p.18.  
86 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emílio ou da educação. (trad. MILLIET, Sérgio). 3ª ed., DIFEL: Rio de 

Janeiro:1979, p.10.  
87 MARSHALL, Thomas. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967, p. 73.                  

88 CAPANO, Evandro Fabiani. Direito à Educação de Qualidade - Uma proposta De Lege Ferenda. Tese. 

(Doutorado em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo. Dupla Titulação. Derecho a la educación de 

calidad – propuesta de “lege ferenda”. Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca). Universidade de 

São Paulo. São Paulo/Salamanca: 2013, p. 21.             

89 Rosane Gabriele C. de Melo discorre sobre a importância da ambiência – a relação simbiótica estabelecida 

entre o homem (em seus cinco plexos) e o meio ambiente natural e artificial: “certos aspectos dos indivíduos 

devem ser levados em consideração na relação homem-meio ambiente, pois eles podem modificar a natureza da 

influência que o ambiente exerce sobre seus comportamentos. Sendo assim, os estudos relativos ao contexto 

ambiental passaram a ser interpretados como uma inter-relação entre o ambiente físico (natural e/ou construído) 

e o comportamento humano, ou seja, o ambiente influencia o comportamento, e este por sua vez, também leva a 

uma mudança no ambiente”. MELO, Rosane Gabriele C. de. Psicologia ambiental: uma nova abordagem da 

psicologia. Revista Psicologia USP. São Paulo: 2 (1/2), 1991, p. 86.  
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moral, enquanto spiritus in rem e a dimensão cultural, representada 

pela habilidade de transmissão da massa crítica acumulada. Franz 

Kafka, no livro A Metamorfose90, desenvolve muito bem essa 

temática - dimensões do Homem - ao especular sobre a perda desses 

vetores. Gregor Samsa, personagem transformada em inseto, de 

início, se dá conta da ausência de sua dimensão física humana; avança 

o célebre autor em ilações sobre as demais dimensões que compõem 

o “humano”, passando pela vergonha da personagem (dimensão 

moral) e, conforme a narrativa se desenvolve, pela sua total confusão 

mental (dimensão intelectual), demonstrando então, paulatinamente, 

a perda dos vetores da condição humana. 

 

O direito humano à educação tem como preceito a busca pela igualdade de condições 

para todos permitindo que, mesmo em circunstâncias desiguais, as pessoas tenham 

possibilidade de acesso ao ensino de qualidade, que possam permanecer estudando, 

alcançando, desta forma, o desenvolvimento de suas plenas potencialidades morais, físicas e 

intelectuais além do preparo para o exercício da cidadania, do enfrentamento e superação dos 

constantes desafios impostos pelo mercado de trabalho bem como o alcance e efetivação dos 

demais direitos civis, políticos e sociais. José Joaquim Gomes Canotilho91 observa que:  

O princípio da igualdade não é apenas um princípio de Estado de 

direito, mas também um princípio de Estado Social. 

Independentemente do problema da distinção entre igualdade fática e 

igualdade jurídica e dos problemas econômicos e jurídicos ligados à 

primeira, o princípio da igualdade pode e deve ser considerado um 

princípio de justiça social. Assume o relevo enquanto princípio de 

igualdade de oportunidades e de condições de vida. 

 

Ainda, a educação é um dos três pilares que compõem o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) - indicador que permite a comparação entre os países, e que tem por objetivos 

a medição do grau de desenvolvimento econômico e da qualidade de vida oferecida à 

população92. Trata-se, portanto, de direito e medida fundamental para o desenvolvimento e 

                                                           
90 KAFKA, Franz. A Metamorfose. Trad. Modesto Carone. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 
91 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. São Paulo: 

Almedina, 2012, p. 430.       
92 O IDH foi criado pelo economista paquistanês Mahbub ul Haq com a colaboração do economista indiano 

Amartya Sen. Publicado pela primeira vez em 1990, este índice é recalculado anualmente, e tem por objetivo ser 

uma medida destinada a aferir o desenvolvimento humano. Devido à sua importância, este índice é uma 

referência mundial. Desde 2010, é composto pela análise da confluência das seguintes dimensões: saúde, 

educação e renda. Os países que estão envoltos em quadros de dificuldade de acesso aos direitos destinados à 

proteção da dignidade humana estão alocados em posições inferiores da classificação do IDH. PNUD. Programa 

das Nações Unidas para o desenvolvimento no Brasil. O que é o IDH. 2012. Disponível em: 

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html. Acesso em: 05 jun. 2018.   

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0/conceitos/o-que-e-o-idh.html
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aprimoramento da capacidade crítica de cada indivíduo além de se refletir na solidificação do 

senso de solidariedade, coletividade, cidadania, na organização e no respeito aos valores 

essenciais que sustentam o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Por este motivo, 

percebo a garantia do direito à educação de qualidade para todos como uma obrigação social, 

política e jurídica.   As supracitadas características ensejam que a educação seja compreendida 

da maneira mais ampla possível, abraçando as várias modalidades de ensino e suas constantes 

atualizações dentre as quais insere-se o objeto central do presente estudo: as condições 

necessárias para a educação profissional à distância em âmbito prisional.  É cogente 

reconhecer que as normas jurídicas e as políticas públicas devem acompanhar as novas 

demandas e reivindicações que surgem na sociedade para que possam continuar suprindo e 

tutelando as necessidades humanas. Segundo Norberto Bobbio93:  

Os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem quando devem ou 

podem nascer. Nascem quando o aumento do poder do homem sobre 

o homem — que acompanha inevitavelmente o progresso técnico, isto 

é, o progresso da capacidade do homem de dominar a natureza e os 

outros homens — ou cria novas ameaças à liberdade do indivíduo ou 

permite novos remédios para as suas indigências: ameaças que são 

enfrentadas através de demandas de limitações do poder; remédios 

que são providenciados através da exigência de que o mesmo poder 

intervenha de modo protetor.  

Em mesmo sentido, as lições de José Carlos Francisco94:  

O Direito também é fonte de transformação social, representando o 

comando dirigente do processo social. Desse modo, a Sociedade e o 

Direito se apresentam numa relação de causa e efeito, ora a Sociedade 

determina o Direito e suas transformações, ora o Direito definindo 

diretrizes da própria Sociedade, a partir de programas e planos.  

Antes de tratar da educação a distância como direito fundamental para discutir sobre 

esta modalidade de ensino nas penitenciárias brasileiras, entendo ser necessário um breve 

resgate histórico sobre os esforços internacionais e nacionais para o reconhecimento do direito 

universal à educação de qualidade e sua progressiva implementação95, pois a união destas 

                                                           
93 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. (Tradução Carlos Nelson Coutinho; apresentação de Celso Lafer.) 

Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 7ª reimpressão, p.09. 
94 FRANCISCO, José Carlos. Emendas Constitucionais e Limites Flexíveis. Rio de Janeiro: Forense. 2003, p. 

35.     
95 Aproveito o ensejo para registrar as ponderações trazidas por Ingo Wolfgang Sarlet a respeito da dicotomia 

existente entre vedação ao retrocesso social e a progressiva implementação dos direitos: “o sistema de proteção 

internacional impõe a progressiva concretização da proteção social por parte dos Estados, encontra-se 

implicitamente vedado o retrocesso em relação aos direitos sociais já concretizados. Neste plano, aliás, percebe-

se que a proibição de retrocesso (regressividade) atua como relevante ponto de encontro entre o Direito 

Constitucional dos estados e o Direito Internacional dos direitos humanos, operando, além disso, como elemento 

que impulsiona precisamente não apenas a formação, neste particular, de um Direito Constitucional interno 
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diretrizes tem essencial importância tanto para a definição dos parâmetros mínimos referentes 

aos direitos humanos a serem realizados, seguidos, protegidos e respeitados pelos Estados 

(abarcando também a cooperação internacional entre estes para que os direitos sejam 

garantidos a todas as pessoas) quanto para a efetiva inclusão dos grupos vulneráveis e das 

minorias ao universo educacional96 (acolhendo, portanto, as pessoas que estão 

encarceradas97).   

Para a análise da evolução da previsão do direito à educação, seu fortalecimento, sua 

consolidação e sua manutenção no ordenamento jurídico, seleciono estes três documentos 

estrangeiros que versam sobre a pauta: a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão98 

(admitida pela Convenção Nacional Francesa em 1973) prevê expressamente que a instrução 

é necessidade de todos99; a Declaração Universal dos Direitos do Homem100 (adotada e 

                                                           
(estatal) comum na esfera regional (no caso que nos interessa de perto, da América Latina), mas também de um 

Direito Constitucional internacional. Como já referido, a adesão por parte dos estados latino-americanos ao Pacto 

Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e ao Protocolo de San Salvador por si só já implica 

um comprometimento jurídico-constitucional com o dever de progressiva realização de tais direitos e, por via de 

consequência, com a correlata proibição de regressividade”. SARLET, Ingo Wolfgang. Notas sobre a assim 

designada proibição de retrocesso social no Constitucionalismo Latino-Americano. Rev. TST, Brasília, vol. 75, 

no3, jul/set 2009, p. 135. Disponível em: http://www.abdpc.com.br/admin/midias/anexos/1440694885.pdf. 

Acesso em: 23 fev. 2018.         

96 Em seu texto “Escolas Democráticas: fatos e ideias”, Jair Militão da Silva discorre sobre a necessidade de 

educar as pessoas para que seja construída uma cultura democrática. Retomo aqui os apontamentos trazidos pelo 

Professor Jair Militão na introdução da tese de maneira detalhada. De acordo com o autor: “torna-se interessante 

lembrar os fatores constituintes de uma situação educativa: uma contínua superação de um ponto a outro, 

mediante um caminho, com a adesão consciente e livre do educando. Nessa concepção são fatores críticos os 

considerados como ponto de partida, de chegada e caminho. O ponto de partida compreende a visão 

antropológica e gnosiológica que se tem do educando; o ponto de chegada orienta-se pelos fins e objetivos. O 

caminho ou método constitui-se pelas práticas concretas realizadas por educando e educador. Esses elementos 

organizadores da situação educativa podem ser percebidos, sinteticamente, na imagem ideal de homem buscada 

no trabalho educativo. Assim, pode-se perguntar: como é o homem democrático e como dirigir o trabalho 

educativo para constituí-lo? Ao lado de características típicas de cada situação histórica e geográfica 

determinada, pode-se afirmar a existência de alguns traços gerais a toda cultura democrática: consideração da 

dignidade incondicional de cada ser humano; direito à existência; direito à liberdade e à participação na 

determinação do próprio destino; respeito a si próprio e ao outro; defesa do diálogo como forma de 

relacionamento pessoal e institucional; capacidade de ceder quando necessário e justo. O educador que busque 

concretizar um trabalho visando à criação de uma cultura democrática encontrará, todavia, atualmente, não 

poucos obstáculos”. MILITÃO, Jair da Silva. Escolas democráticas: fatos e ideias. Revista ORG & DEMO.  

Grupo de Pesquisa Organizações e Democracia da Universidade Estadual Paulista – UNESP, São Paulo:v.5, 

n.º1, 2004, p. 48. Disponível em: 

http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/420/320. Acesso em: 28 jan. 2018.          

97 Analisarei o direito à educação para as pessoas que cumprem pena privativa de liberdade nos Capítulos II e 

III.  
98 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão admitida pela Convenção Nacional Francesa em 1973. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm. Acesso em: 08 jul. 2018.  
99 Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão admitida pela Convenção Nacional Francesa em 1973. 

Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm. Acesso em: 08 jul. 2018.  
100 DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNIC/ Rio/ 005, Jan. 2009. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: 09 fev. 2018. 

http://www.abdpc.com.br/admin/midias/anexos/1440694885.pdf
http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/orgdemo/article/viewFile/420/320
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm
http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/dec1793.htm
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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proclamada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU101, em 10 de 

dezembro de 1948) consagra em seu preâmbulo102 a educação de cada indivíduo como o ideal 

comum a ser atingido por todos os povos e nações; e a Conferência Mundial sobre Direitos 

Humanos103 (realizada em Viena, no ano de 1993), que trouxe o reconhecimento da 

necessidade de efetivação da educação em direitos humanos em âmbito formal e não formal. 

Cumpre ressaltar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 consagra o 

caráter indivisível, interdependente, universal e transnacional dos direitos humanos, 

reconhecendo o direito à existência, à proteção da vida, da integridade física e moral da pessoa 

humana, a democratização, emancipação, além da luta contra todas as formas de exclusão e 

discriminação.  

Destaco também os seguintes diplomas que consubstanciam os compromissos 

firmados para a cooperação entre os países com objetivo do cumprimento de metas referentes 

ao direito à educação: 1) o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

de 1966104 que reconhece em seu art. 13 §1 o direito de toda pessoa à educação, buscando o 

pleno desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito pelos direitos 

humanos e liberdades fundamentais; 2) a Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

satisfação das necessidades básicas de aprendizagem105 - também conhecida como 

Conferência de Jomtien – 1990106 realizada no período entre 05 e 09 de março de 1990 na 

                                                           
101 ONU é a sigla referente a Organização das Nações Unidas. Trata-se da organização internacional fundada em 

1945 (após a Segunda Guerra Mundial), cujo objetivo é facilitar a cooperação internacional de direito, de 

segurança, do desenvolvimento econômico, do progresso social, dos direitos humanos e da paz mundial. 
102 DUDH. Declaração Universal dos Direitos Humanos. UNIC/ Rio/ 005, Jan. 2009. Disponível em: 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf. Acesso em: 09 fev. 2018.    
103 Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos.  Declaração e Programa de ação da Conferência Mundial 

sobre os Direitos Humanos. Viena, 1993. Disponível em:  http://www.planalto.gov.br/sedh, 2006. Acesso em: 

12 ago. 2018.         

104 Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. Este pacto entrou em vigor para 

o Brasil em 24 de abril de 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-

1994/d0591.htm. Acesso em: 05 jul. 2018.  
105Declaração Mundial sobre Educação para Todos - Conferência de Jomtien – 1990. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm. Acesso em: 10 jul. 2018.  
106 Sheila Graziele Acosta Dias e Ângela Mara de Barros Lara prelecionam: “a Declaração de Jomtien está em 

consonância com as diretrizes e objetivos traçados pelos organismos internacionais como o Banco Mundial 

(BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

Organismo Multilateral de Garantia de Investimento (MIGA) e Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD). Para essas organizações a educação é concebida como uma solução para o combate 

à pobreza e sua responsabilidade é da comunidade, da família e do Estado. Os aspectos mais relevantes expressos 

nos documentos dessas organizações mencionadas, que tem relações entre si, são as seguintes: necessidade da 

reforma do estado e posteriormente da Educação, a focalização, a equidade, descentralização, a privatização e a 

solidariedade”.  DIAS, Sheila Graziele Acosta. LARA, Ângela Mara de Barros. A Conferência de Jomtien e suas 

principais expressões na legislação educacional brasileira da década de 1990: o caso LDB, do PCN. 1º simpósio 

nacional de educação. XX semana da pedagogia. 11, 12 e 13 de novembro de 2008, Unioeste. Cascavel, Paraná: 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10230.htm
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cidade de Jomtien, Tailândia e organizada pela UNESCO, pela identificação e análise 

estatística dos contrapontos entre o reconhecimento ao direito universal à educação e o os 

altos índices de analfabetismo em âmbito mundial de crianças, jovens e adultos que não 

conseguem concluir o ciclo básico de educação ou que, apesar de concluí-lo, não conseguem 

desenvolver o raciocínio para aplicarem a teoria à resolução de questões práticas; 3) a 

Declaração de Dakar - Educação para Todos – 2000107realizada no Senegal entre os dias 26 e 

28 de abril de 2000, com o objetivo de reafirmar a visão da Declaração de Jomtien de 1990 

aprimorando todos os aspectos da qualidade da educação (especialmente na alfabetização, 

matemática e habilidades essenciais à vida) além de prever que a educação é vital para a 

garantia da paz e da estabilidade dentro do país e entre os países bem como fortalecer os 

compromissos destinados à garantia do acesso à educação, contando, para tanto, com a 

atuação dos países apoiada por agências e instituições em âmbito interno e internacional; 4) o 

Marco de Ação de Belém – a  Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos – 

CONFINTEA VI, ocorrida em Belém, em dezembro de 2009108; e 5) Declaração de Incheon 

- Fórum Mundial de Educação 2015109 realizada em Incheon, na Coreia do Sul, entre 19 e 22 

de maio de 2015110, com a finalidade de garantir que os sistemas educacionais sejam 

relevantes e respondam prontamente às expectativas dos mercados de trabalho, abordando 

questões referentes aos avanços tecnológicos111, urbanização, migração, instabilidade política, 

                                                           
p. 04. Disponível em: http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/5/Artigo%2003.pdf. 

Acesso em: 12 jun. 2018.  
107 Declaração de Dakar - Educação para Todos – 2000.  

Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-

Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-de-dakar.html. Acesso em: 11 jul.2018.  
108Marco de Ação de Belém. Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA VI). 

Belém, dezembro de 2009. Disponível em: http://fne.mec.gov.br/component/tags/tag/16-confintea. Acesso em: 

05 de abril de 2018. Do relatório desta Conferência verifica-se que: “as tecnologias de informação e comunicação 

e a educação aberta e a distância estão sendo adotadas e gradualmente respondendo a necessidades específicas 

de educandos que até bem recentemente estavam excluídos”.     
109Declaração de Incheon - Fórum Mundial de Educação 2015. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137POR.pdf. Acesso em: 10 jul. 2018.  
110 Da leitura deste documento verifica-se: “A UNESCO, junto com o UNICEF, o Banco Mundial, o UNFPA, o 

PNUD, a ONU Mulheres e o ACNUR, organizou o Fórum Mundial de Educação 2015, em Incheon, na Coreia 

do Sul, entre 19 e 22 de maio de 2015. Mais de 1.600 participantes de 160 países, incluindo mais de 120 ministros, 

chefes e membros de delegações, líderes de agências e funcionários de organizações multilaterais e bilaterais, 

além de representantes da sociedade civil, da profissão docente, do movimento jovem e do setor privado 

adotaram a Declaração de Incheon para a Educação 2030, que estabelece uma nova visão para a educação para 

os próximos 15 anos”. Declaração de Incheon - Fórum Mundial de Educação 2015. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137POR.pdf. Acesso em: 10 jul. 2018.      

111 Álvaro Vieira Pinto explica que: “a técnica, na qualidade de ato produtivo, dá origem a considerações teóricas 

que justificam a instituição de um setor do conhecimento, tomando-a por objeto e sobre ela edificando as 

reflexões sugeridas pela consciência que reflete criticamente o estado do processo objetivo, chegando ao nível 

da teorização. Há sem dúvida uma ciência da técnica, enquanto fato concreto e por isso objeto de indagação 

http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/5/Artigo%2003.pdf
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-de-dakar.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Direito-a-Educa%C3%A7%C3%A3o/declaracao-de-dakar.html
http://fne.mec.gov.br/component/tags/tag/16-confintea
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137POR.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002331/233137POR.pdf
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degradação ambiental, além da busca pela erradicação das desigualdades e ameaças crescentes 

à paz e à segurança. Estes núcleos de recomendações e compromissos firmados são essenciais 

para que as pessoas possam gradualmente consolidar os conhecimentos mais básicos e, a partir 

deste embasamento, terem condições de avançarem seus estudos, se desenvolvendo, se 

atualizando (buscando as informações pertinentes e relevantes para a compreensão das 

tendências, projeções e novas tecnologias afetas à sua área) e se especializando, alcançando, 

desta forma, cada vez mais mercados e nichos de atuação e de inovação112.  Além disso, a 

educação se mostra como um dos pilares endógenos estratégicos para as externalidades 

positivas113 com o crescimento socioeconômico interno e a inserção nacional no cenário 

internacional. Carlos Tünnermann Bernheim e Marilena de Souza Chauí explicam a 

importância do capital intelectual (composto pelo conjunto de conhecimentos e informações, 

ou seja, a soma do capital humano e o capital estrutural) para as Nações114: 

Estamos assistindo à emergência de um novo paradigma econômico e 

produtivo no qual o fator mais importante deixa de ser a 

disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas ou energia, 

passando a ser o uso intensivo de conhecimento e informação. 

Atualmente, as economias mais avançadas se fundamentam na maior 

disponibilidade de conhecimento. A vantagem comparativa é 

determinada cada vez mais pelo uso competitivo do conhecimento e 

das inovações tecnológicas. 

 

                                                           
epistemológica. Tal ciência admite ser chamada de tecnologia”. VIEIRA PINTO, Álvaro. O conceito de 

Tecnologia. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005. 2 v, p. 220.     

112 Tanto os atos quanto as etapas de ensino e a aprendizagem são complexos e envolvem diversos fatores internos 

e externos, conforme lecionam Arthur Prado Netto e Orlando Santana Costa: “a aprendizagem pode ser definida 

como um processo de aquisição de novos conhecimentos através de experiências vivenciadas e determinadas por 

fatores endógenos e exógenos que resultam na modificação do comportamento humano e que dependem de 

condições essenciais, tais como: mentais, físicas, sensoriais e sociais para se desenvolverem”. NETTO, Arthur 

Prado. COSTA, Orlando Santana. A importância da psicologia da aprendizagem e suas teorias para o campo 

do ensino-aprendizagem. Revista Fragmentos de Cultura, Goiânia. v. 27, n. 2, abr./jun. 2017, p. 216. Disponível 

em: http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/viewFile/4495/3090. Acesso em: 02 fev. 2018. Em 

mesmo sentido, os esclarecimentos de Jean Piaget sobre o ato de aprender: “é uma construção contínua, 

comparável à edificação de um grande prédio que, na medida em que se acrescenta algo, ficará mais sólido, ou 

à montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziriam a uma flexibilidade 

e uma mobilidade das peças tanto maiores quanto mais estável se tornasse o equilíbrio”. PIAGET, Jean. Seis 

estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária Ltda, 1990, p. 12.       
113 As externalidades são os resultados das condutas de um agente, que geram um ganho (externalidades 

positivas) ou perda (externalidades negativas) para outro agente.        

114 BERNHEIM, Carlos Tünnermann; CHAUÍ, Marilena de Souza. Desafios da universidade na sociedade do 

conhecimento: cinco anos depois da Conferência Mundial sobre educação superior. Brasília: UNESCO, 2008, p. 

07. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001344/134422por.pdf. Acesso em: 01 março 2018.     

http://seer.pucgoias.edu.br/index.php/fragmentos/article/viewFile/4495/3090
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001344/134422por.pdf
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A busca pela educação de qualidade115 para todos, portanto, deve ser incessante e 

permanecer em destaque nas agendas e nos projetos internacionais e nacionais, já que a 

ausência desta característica é um dos fatores que agravam os índices de analfabetismo, o 

analfabetismo funcional e a evasão escolar, o que se reflete diretamente na ampliação dos 

quadros de exclusão, de desigualdades e de ausências de perspectiva de progresso social, 

educacional, cidadão, econômico e político.   

Há de se observar também que os tratados e diplomas internacionais116 que versam 

sobre a proteção aos direitos humanos e que influenciam o ordenamento jurídico brasileiro 

têm grande importância para o seu delineamento constitucional e seu desenho 

infraconstitucional, seus planos, programas, normatizações e parâmetros que se referem à 

educação de qualidade e formação integral das pessoas117.   

                                                           
115 Nos dizeres de José Marcelino de Rezende Pinto: “o consenso que se estabeleceu é que a qualidade do ensino, 

em um sistema de educação de massa, está associada à qualidade dos processos de ensino e de aprendizagem e 

que a qualidade desses processos está associada à qualidade dos insumos (recursos físicos e pessoal) neles 

utilizados. Em outras palavras, a ideia central é que a garantia de insumos adequados é condição necessária 

(embora possa não ser suficiente) para a qualidade do ensino. Embora concordemos com Oliveira e Araújo 

(OLIVEIRA, Romualdo Portela de. ARAÚJO, Gilda Cardoso de. Qualidade do ensino: uma nova dimensão da 

luta pelo direito à educação. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, 2005) que a definição de qualidade não 

deve passar apenas pela definição de insumos, do ponto de vista dos custos, que é o foco deste trabalho, a garantia 

de infraestrutura e equipamentos adequados e de condições de trabalho satisfatórias são componentes 

imprescindíveis para a efetividade dos processos de ensino e de aprendizagem”. PINTO, José Marcelino de 

Rezende. Uma proposta de custo- aluno - qualidade na educação básica. Revista Brasileira de Política e 

Administração da Educação. RBPAE – v.22, n.2, jul. /dez. 2006, p. 211. Disponível em: 

http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/18877. Acesso em: 20 jan. 2018. 
116 Evandro Fabiani Capano disserta sobre os reflexos da globalização na tutela educacional: “fica claro que a 

Educação é um processo que repercute individualmente na pessoa humana, instrumentalizando-a nas matérias 

de cunho estrito acadêmico, mas também com o condão de prepará-la para o trabalho e para a cidadania, 

momento em que assume – a Educação - sua dimensão social; e não se pode olvidar que esse conjunto está 

subsumido a uma normativa internacional consubstanciada nas convenções e Diretrizes da ONU, através, 

precipuamente, do trabalho da UNESCO, que garante a sua correta aderência entre cidadania - enquanto 

manifestação social interna da sociedade - e a comunidade globalizada”. CAPANO, Evandro Fabiani. Direito à 

Educação de Qualidade - Uma proposta De Lege Ferenda. Tese. (Doutorado em Direito do Estado pela 

Universidade de São Paulo. Dupla Titulação. Derecho a la educación de calidad – propuesta de “lege ferenda”. 

Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca,). Universidade de São Paulo. São Paulo/Salamanca, 2013, 

p. 81.  

117 Neidson Rodrigues discorre sobre a interconexão entre a educação e a ação formadora do ser humano, 

compreendendo, para tanto, que três são os planos necessários: “o primeiro é o do reconhecimento do mundo e 

de sua transformação em mundo simbólico. O segundo inclui a disciplinação da vontade e a aquisição dos 

conhecimentos e das habilidades que constituem a herança social que cada um recebe ao ser transformado em 

sujeito cultural. E o terceiro deve levar cada um ao reconhecimento de que não é capaz de traçar seu próprio 

destino sem o concurso das relações instituídas no mundo humano. O ser humano deverá ser formado para a 

ação cooperativa, para a solidariedade, para a aceitação do outro, para a noção de limites e para construir a noção 

de dever. ” Desta forma, para o autor, “educar integralmente quer dizer, pois, formar o ser humano nos três 

planos assinalados. Aí se colocam os patamares de toda educação necessária e completa. Há de se inserir o 

homem no mundo social e disciplinar os seus impulsos naturais; desenvolver nele a capacidade do entendimento 

e do conhecimento; organizar e promover habilidades necessárias à produção e reprodução das condições 

próprias de existência; prepará-lo para compreender-se como partícipe de um processo civilizatório, no qual se 

torna responsável com o bem-estar pessoal e dos outros, e com a incessante busca da felicidade”. RODRIGUES, 

http://seer.ufrgs.br/index.php/rbpae/article/view/18877
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1.1 PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À EDUCAÇÃO: um olhar 

direcionado para a busca da concretização da cidadania e da proteção da dignidade 

humana   

 

A educação tem papel fundamental para as mudanças sociais e encontra-se prevista 

em todas as Constituições Brasileiras. Os contextos históricos, sociais e políticos impactam 

diretamente no enfoque a ela destinado (ora maior, ora menor) e nos meios para a sua 

efetivação. Patrícia Souza Marchand118 reflete sobre a conjuntura histórico-nacional e os 

gradativos avanços no que se refere a este direito:  

Atualmente, temos garantido em nossa Constituição Federal que a 

educação é direito de todos, mas nem sempre foi assim. No início de 

nossa trajetória republicana, a educação não era relevante para a 

formação dos trabalhadores e nem para as vivências da cidadania, de 

tal maneira que esse direito fundamental ocupava pouco espaço na 

Constituição de 1891. Com o desenvolvimento da industrialização e 

da urbanização, iniciadas principalmente a partir da década de 1920 e 

intensificadas a partir da década de 1940, a educação passou a ter um 

papel mais relevante, tanto como meio de qualificação para o mercado 

de trabalho como para o desenvolvimento de cada pessoa integrante 

da sociedade. 

 

Em apertada síntese pontuo os seguintes momentos que consagram a supracitada 

progressividade: 1) a Constituição Política do Império do Brazil outorgada por D. Pedro I em 

1824, de maneira tímida, consagrou a instrução primária e gratuita para todos os cidadãos; 2) 

a Constituição Republicana de 1891, por sua vez, estabeleceu que o ensino ministrado nos 

estabelecimentos públicos deverá ser leigo; 3) coube à Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil de 1934 um grande avanço por consagrar a educação como direito de todos, 

devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos; 4) a Constituição dos Estados 

Unidos do Brasil de 1937, segunda Constituição outorgada nacional, foi alvo de críticas por 

ser um retrocesso às Constituições anteriores ao determinar que apesar de o ensino primário 

ser obrigatório e gratuito, a gratuidade não exclui o dever de solidariedade e contribuição dos 

menos para com os mais necessitados; 5) a Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946 

                                                           
Neidson. Educação: da formação humana à construção do sujeito ético. Educação & Sociedade. Vol. 22, nº. 76, 

Campinas: Out. 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

73302001000300013. Acesso em: 12 março 2018.  
118 MARCHAND, Patrícia Souza. Direito ao ensino médio no ordenamento jurídico brasileiro. Revista 

Brasileira de Política e Administração da Educação (RBPAE), v.23, n.1, jan. /abr. 2007, p. 82. Disponível em: 

seer.ufrgs.br/rbpae/article/download/19015/11046. Acesso em: 22 fev. 2018.   

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302001000300013
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302001000300013
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foi considerada como um grande avanço por gravar a educação como direito de todos, devendo 

ser norteada pelos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana; 6) a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1967 - de inspiração militar - foi elaborada 

pelo Congresso Nacional, a que o Ato Institucional nº. 4 atribuiu função de poder constituinte 

originário. Apesar da reafirmação normativa da educação como direito de todos, é necessário 

relembrar que o regime militar foi caracterizado pela supressão de direitos constitucionais; 7) 

a Emenda Constitucional nº 1, de 1969 também previu a educação como direito de todos e 

dever do Estado, porém, este período foi marcado pela ampliação do autoritarismo e supressão 

de direitos; e, por fim, 8) a Constituição Federal de 1988, também conhecida como 

Constituição Cidadã119, busca a retomada da democratização nacional e tutela o direito à 

educação vez que este está relacionado com a proteção do exercício ativo da cidadania120 e 

com a dignidade humana. No Brasil, portanto, as questões de ordem social passaram a ter 

maior ênfase após o longo período de ditadura militar (ocorrido entre 1964 e 1985). A década 

de 1980, pontuada pela busca da redemocratização nacional bem como pela luta para a 

efetivação dos direitos proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

teve como grande marco a Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88). Vicente 

Barretto121 observa que:  

 

O Estado Democrático de Direito, consagrado na atual Constituição 

Brasileira, pressupõe para a consecução dos seus princípios políticos 

sociais e econômicos, uma estrutura constitucional específica. Mais 
                                                           
119 A expressão “Constituição Cidadã” foi adotada tendo em vista que o Brasil vivenciava o momento pós-

ditatorial, sendo o contexto político de supressão dos direitos substituído pelas premissas constitucionais 

democráticas. Em seu discurso, Ulysses Guimarães declarou: “Hoje. 5 de outubro de 1988, no que tange à 

Constituição, a Nação mudou. (Aplausos). A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos 

Poderes. Mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem 

ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 

30 milhões, 401 mil analfabetos, afrontosos 25 por cento da população, cabe advertir a cidadania começa com o 

alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como um vigia espera a aurora. A Nação nos mandou executar 

um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela 

própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-

la, nunca”. TRAMARIM, Eduardo. Redação e íntegra do discurso do Presidente da Assembleia Nacional 

Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães. Câmara é história. Câmara dos Deputados. 06 nov. 2006. Disponível em:  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277-INTEGRA-DO-

DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULYSSES-

GUIMARAES-(10-23).html. Acesso em 20 jul. 2018.      
120 Celso Lafer pronuncia-se sobre a relação entre a participação cidadã e o respeito à dignidade humana: “os 

direitos humanos pressupõem a cidadania não apenas como um fato e um meio, mas sim como um princípio, 

pois a privação da cidadania afeta substancialmente a condição humana uma vez que o ser humano privado de 

sua substância, vale dizer: tornado pura substância, perde a sua qualidade substancial, que é de ser tratado pelos 

outros como um semelhante”. LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o 

pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: Companhia das Letras,1991, p. 151.      

121 BARRETO, Vicente. Interpretação constitucional e Estado Democrático de Direito. Revista Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, 203: 11-23, jan./mar. 1996, p. 11. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277-INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULYSSES-GUIMARAES-(10-23).html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277-INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULYSSES-GUIMARAES-(10-23).html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/CAMARA-E-HISTORIA/339277-INTEGRA-DO-DISCURSO-PRESIDENTE-DA-ASSEMBLEIA-NACIONAL-CONSTITUINTE,--DR.-ULYSSES-GUIMARAES-(10-23).html
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do que uma normatização positiva de direitos, liberdades e garantias, 

que configurem esse tipo de regime político, exige uma interpretação 

do texto constitucional, inspirada nos seus princípios fundantes. 

 

A Lei Maior vigente elenca em seu art. 1º a cidadania e a dignidade humana como 

dois de seus fundamentos. A seguir, apresenta no art. 3º seus objetivos fundamentais: “I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades122 sociais e regionais; IV - 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação”.  O conjunto de normas constitucionais também se destina 

ao expresso reconhecimento dos direitos e garantias fundamentais, o que significa que, por 

meio do princípio da igualdade, todos os cidadãos têm direito a receber tratamento isonômico.  

Este princípio veda tanto as diferenciações arbitrárias quanto as situações que gerem 

injustificadas e ilegais exclusões, além de nortear e limitar a atuação dos legisladores, dos 

intérpretes da lei, das autoridades públicas e dos particulares. A marginalização e a exclusão 

acarretam diversos malefícios (de ordem psicológica, jurídica, política, emocional, cultural, 

econômica, social e financeira) para as pessoas que se encontram nesta situação de 

vulnerabilidade e, superá-los, neutralizando estes efeitos negativos, convertendo-os em 

aspectos positivos e trazendo qualidade de vida para estes indivíduos é um enorme desafio.  

Este é o motivo pelo qual é fundamental que os direitos constitucionalmente 

elencados demandem a mais absoluta prioridade da agenda governamental, das políticas 

públicas e das legislações infraconstitucionais (frise-se que o texto constitucional prevê em 

seu art. 6º o rol de direitos sociais e fundamentais para a garantia das prerrogativas 

relacionadas às condições mínimas para o bem-estar humano, dentre os quais está elencado o 

direito à educação123).  

                                                           
122 Na aula inaugural proferida pelo Professor Livre-Docente Franklin Leopoldo e Silva em 21 de fevereiro de 

2001, e destinada aos cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo, o palestrante discorreu sobre o cunho filosófico que embasa as humanidades, os humanismos, a exclusão 

e o princípio da igualdade: “essa proclamação da igualdade de todos os homens enquanto dotados de razão não 

se limita à formulação de um princípio, mas se desenvolve de forma efetiva num projeto de conhecimento cujo 

eixo é o exercício racional independente”. SILVA, Franklin Leopoldo e. Humanidades e humanismos: a lógica 

da exclusão. Aula Inaugural dos Cursos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 

de São Paulo. São Paulo: SDI / FFLCH / USP, 2002, p. 06. Disponível em: 

http://fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-01/aula_magna_frank_leopoldo.pdf. Acesso em: 13 fev. 2018. O 

discurso do Professor possui profunda relação com o objeto de estudo da presente tese, afinal, é vital que se 

compreenda que a busca pela igualdade deve abarcar o respeito e consideração às diferenças existentes entre os 

indivíduos. Não há como se tratar da igualdade sem que sejam empenhados esforços para que as situações 

envoltas pelas dessemelhanças recebam tratamento digno e respeitoso.           

123 A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê que a educação – direito público subjetivo - seja democrática 

e de qualidade. Para tanto, enseja que sejam aplicadas novas formas de ordenamento, planejamento e gestão dos 

recursos para que seja garantida efetivamente a sua universalização.  Clarice Seixas Duarte apresenta as seguintes 

http://fflch.usp.br/sites/fflch.usp.br/files/2018-01/aula_magna_frank_leopoldo.pdf
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É preciso observar que, segundo os preceitos gravados no art. 60, § 4º, IV da CF/88, 

este direito não pode ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a aboli-lo. O 

direito à educação está insculpido de maneira detalhada no Capítulo III do Título VIII da 

CF/88124 (responsável por abrigar as normas constitucionais referentes à ordem social), 

intitulado “Da educação, da cultura e do desporto” (arts. 205 a 214).  O art. 205, caput (já 

apresentado na introdução desta pesquisa) consagra a educação como direito de todos e, para 

tanto, prevê o envolvimento de toda a sociedade na busca pela concretização deste objetivo.  

O art. 206, por seu turno, elenca diversos princípios referentes ao ensino, dentre os 

quais: a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; a liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas e gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; e 

a garantia de padrão de qualidade. Ao art. 211, § 1º cabe prever a organização da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em regime de colaboração, buscando garantir a 

equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante 

assistência técnica e financeira. Por fim, o art. 214 determina que “a lei estabelecerá o plano 

nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 

níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes 

esferas federativas que conduzam a: I - erradicação do analfabetismo; II - universalização do 

atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino; IV - formação para o trabalho; V 

- promoção humanística, científica e tecnológica do País; VI - estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto.”.  

Embora seja inegável a importância e absoluta necessidade da consagração 

constitucional e universal dos direitos, é forçoso compreender que ela, por si só, não é 

                                                           
reflexões sobre o direito público subjetivo: “trata-se de uma capacidade reconhecida ao indivíduo em decorrência 

de sua posição especial como membro da comunidade, que se materializa no poder de colocar em movimento 

normas jurídicas no interesse individual. Em outras palavras, o direito público subjetivo confere ao indivíduo a 

possibilidade de transformar a norma geral e abstrata contida num determinado ordenamento jurídico em algo 

que possua como próprio. A maneira de fazê-lo é acionando as normas jurídicas (direito objetivo) e 

transformando-as em seu direito (direito subjetivo) ”. DUARTE, Clarice Seixas. Direito público subjetivo e 

políticas educacionais. Revista São Paulo em Perspectiva. São Paulo: 18 (2), 2004.p.115. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf. Acesso em: 29 jul. 2018.                    

124 Além de ser contemplado na Constituição Federal de 1988, o direito à educação também é previsto pela Lei 

nº 9.394 de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9.394/96) e pelo Plano Nacional 

de Educação (Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014).  Estes documentos serão analisados de forma aprofundada 

em tópico específico da tese.  

http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n2/a12v18n2.pdf
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suficiente para a efetividade destes. Isto porque as desigualdades sociais e econômicas 

presentes na realidade brasileira estampam as imensas dificuldades para a garantia do acesso 

universal a estes direitos, o que, por óbvio, impacta diretamente no cotidiano e nas 

oportunidades às quais as pessoas têm acesso.  

É imprescindível a atuação conjunta, articulada e coordenada entre o Estado e a 

sociedade para que as demandas brasileiras possam ser mapeadas, avaliadas, atendidas e 

supridas mediante um planejamento focado que acolha em primeiro plano as necessidades 

mais básicas e urgentes da população (garantindo-lhe assim o núcleo de recursos que as 

proporcionem o mínimo existencial) para que posteriormente este cronograma possa ser 

expandido. Este percurso deve englobar a escolha das prioridades, a previsão dos caminhos 

adotados e dos custos125 para que os objetivos sejam atingidos, além das posteriores avaliações 

dos resultados. Neste quesito, as políticas públicas educacionais126 assumem papel 

fundamental, proporcionando as ações necessárias para que a cidadania seja presente para 

todos, já que127:  

A educação apresenta considerável impacto nas características 

socioeconômicas e demográficas da população. Diferentes níveis 

educacionais estão relacionados a diferentes hábitos de saúde, 

comportamentos reprodutivos, níveis salariais, escolhas religiosas, 

oportunidades de mobilidade social, formas de participação política, 

etc. O acesso à educação de qualidade e ao longo da vida é cada vez 

                                                           
125 De acordo com Ana Paula de Barcellos: “toda e qualquer ação estatal envolve gasto de dinheiro público e os 

recursos públicos são limitados. Como não há recursos ilimitados, será preciso priorizar e escolher em que o 

dinheiro público disponível será investido”. BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos 

fundamentais e controle das políticas públicas. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais da 

UniBrasil. Jan/Dez 2005, p. 125. Disponível em: 

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/639/597. Acesso em: 14 set. 2018.     

126 Conforme Maria Paula Dallari Bucci preleciona: “política pública é o programa de ação governamental que 

resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados - processo eleitoral, processo de 

planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, processo administrativo, 

processo judicial -visando coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização 

de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como tipo ideal, a política pública deve visar 

a realização de objetivos definidos, expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua 

consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos resultados”. BUCCI, Maria Paula Dallari. 

O conceito de política pública em direito. In Maria Paula Dallari Bucci. Políticas Públicas: Reflexões sobre o 

Conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 39.     

127 IBGE. Síntese de Indicadores Sociais – Uma análise das condições de vida da população brasileira 2015. 

Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ 

IBGE. 2015, p. 45. Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf. Acesso em: 20 

fev. 2018.   O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/ IBGE disponibiliza relatórios anuais completos com 

as sínteses de indicadores sociais desde o ano de 2003. Os dados para consulta estão disponibilizados no link: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais200

3/default.shtm. Acesso em: 20 fev. 2017.  A versão completa do relatório com os dados referentes ao ano de 

2017 ainda está em fase de elaboração, com previsão de publicação eletrônica em novembro do referido ano.         

http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdireito/index.php/direito/article/view/639/597
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv95011.pdf
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mais imprescindível para a inserção social plena. Nesse sentido, 

informações sobre o perfil educacional da população são essenciais 

para se conhecer a realidade do Brasil e orientar políticas públicas que 

aprimorem as condições de vida dos brasileiros.  

Os investimentos destinados às políticas educacionais são vitais para a proteção dos 

direitos individuais, para a superação dos desequilíbrios sociais e financeiros além da redução 

das desigualdades regionais. Quando se toma por base as dimensões continentais brasileiras128 

bem como as abissais desigualdades sociais e econômicas, constata-se que a garantia de 

oportunidades de acesso à educação de maneira igualitária, independentemente das condições 

em que as pessoas se encontrem e da região em que estejam é um desafio muito complexo a 

ser ainda superado.  A título ilustrativo, resgato as considerações do economista Edmar Bacha 

sobre as desigualdades sociais e econômicas brasileiras. O autor cunha o termo “Belíndia”129 

em clássica fábula para designar o nome de um país fictício com a mesma situação econômica 

do Brasil (em que poucas regiões concentram recursos que proporcionam um padrão de vida 

equivalente ao da Bélgica, e muitas regiões estavam envoltas em situações de miserabilidade 

parecida com a Índia). Em que pese este texto ter sido escrito em 1974, ele continua muito 

atual, visto que as desigualdades sociais e econômicas permanecem acentuadas na realidade 

brasileira. O Coeficiente de Gini, por exemplo, identifica o Brasil como130:  

O país como o 10º mais desigual do mundo e o quarto da América 

Latina, à frente apenas de Haiti, Colômbia e Paraguai. Segundo o 

levantamento da ONU, o percentual de desigualdade de renda no 

                                                           
128 Da consulta ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa (IBGE) obtém-se as seguintes informações: 

“as estimativas da população residente para os 5.570 municípios produzidas pelo IBGE consideram a situação 

atualizada da Divisão Político-Administrativa Brasileira – DPA. O reprocessamento dos valores das áreas 

territoriais, de acordo com a estrutura político-administrativa vigente em 01/07/2016, data de referência das 

Estimativas Populacionais 2016, incorporaram as alterações de limites territoriais municipais ocorridas após o 

Censo Demográfico 2010 e praticadas nas Estimativas Populacionais Anuais no período de 2011 a 2016, bem 

como demais ajustes territoriais ocorridos neste período. Para a superfície do Brasil foi obtido o valor de 

8.515.759,090 km2, publicado no DOU nº 124 de 30/06/2017, conforme Resolução Nº 02, de 29 de junho de 

2017”. IBGE. Área Territorial Brasileira. 01 jul. 2016. Disponível em: 

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm. Acesso em: 02 jul. 2018.          

129 O economista e escritor Edmar Lisboa Bacha desenvolveu diversas atividades na seara acadêmica, dentre as 

quais: ser pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) entre os anos 1970 e 1971 além de 

presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre 1985 e 1986.             

130 Instrumento elaborado pelo matemático italiano Conrado Gini que tem as seguintes finalidades: medir o grau 

de concentração de renda em determinado grupo e apontar a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 

dos mais ricos. O período da coleta destes dados abrange os anos 2010 a 2015. Programa das Nações Unidas 

para o desenvolvimento no Brasil. Relatório do PNUD destaca grupos sociais que não se beneficiam do 

desenvolvimento humano. 21 mar. 2017. Disponível em:  

http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2017/03/21/relat-rio-do-pnud-destaca-

grupos-sociais-que-n-o-se-beneficiam-do-desenvolvimento-humano.html. Acesso em: 04 ago. 2018.   

https://ww2.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/default_territ_area.shtm
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2017/03/21/relat-rio-do-pnud-destaca-grupos-sociais-que-n-o-se-beneficiam-do-desenvolvimento-humano.html
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2017/03/21/relat-rio-do-pnud-destaca-grupos-sociais-que-n-o-se-beneficiam-do-desenvolvimento-humano.html
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Brasil (37%) é superior à média da América Latina, incluindo os 

países do Caribe (34,9%). 

 

E mais, de acordo com as linhas inaugurais do Relatório “Um ajuste justo: análise da 

eficiência e equidade do gasto público no Brasil” publicado em novembro de 2017 pelo Banco 

Mundial131:  

O Governo Brasileiro gasta mais do que pode e, além disso, gasta mal. 

Esta é a principal conclusão deste estudo, que analisa as raízes dos 

problemas fiscais recorrentes do Brasil e apresenta opções para sua 

solução. Ao longo das duas últimas décadas, o Brasil observou um 

consistente aumento dos gastos públicos, o que agora coloca em risco 

a sustentabilidade fiscal. 

A preocupação com os meios pelos quais o acesso à educação estará concretamente 

disponível e acessível a todas as pessoas deve englobar questões estruturais, orçamentárias, 

organização e atuação do Estado132 (com destaque para os princípios, as diretrizes, as metas e 

a aplicabilidade do acesso à educação na República Federativa do Brasil), bem como a 

verificação da eficiência e a eficácia dos programas adotados para a concreção deste direito, 

programas estes que devem ser adequados às necessidades dos estudantes e devem 

proporcionar a capacitação e constante atualização dos docentes. Segundo o Relatório de 2017 

do Banco Mundial133:  

                                                           
131 Grupo Banco Mundial. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Brasil. 

Revisão das Despesas Públicas, nov. 2017, p. 07. Disponível em: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-

Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf. Acesso em: 01 ago. 2018.  
132 Da leitura do Manual Institucional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (Índice de Efetividade da 

Gestão Estadual) no que tange à importância do gerenciamento e do controle dos gastos, constata-se que: “é 

amplamente reconhecido que o controle estrito da legalidade dos atos praticados pelos agentes públicos, embora 

essencial à preservação dos princípios que organizam a Administração Pública, não assegura a qualidade dos 

serviços disponibilizados à população. Ainda que as políticas e ações de governo observem rigorosamente todos 

os dispositivos legais que disciplinam sua elaboração e execução, não há garantias de que os resultados desejados 

serão alcançados. Falhas tanto de concepção como operacionais podem frustrar parcial ou totalmente as 

transformações sociais almejadas pelo programa, determinando o desperdício de parte dos recursos públicos 

investidos. Num cenário que congrega enormes déficits sociais e severas restrições orçamentárias, a observância 

dos parâmetros estabelecidos pela Lei é claramente insuficiente; é fundamental que os serviços públicos sejam 

prestados de forma eficiente, eficaz e efetiva. Por essa razão, o controle externo, sem descurar do controle da 

legalidade stricto sensu, tem ampliado o escopo de suas análises, de modo a abranger a avaliação dos resultados 

logrados pela Administração Pública”. TCESP. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. IEG-E. Índice de 

Efetividade da Gestão Estadual. Manual 2018, p. 01. Disponível em: 

https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/manual_iege_2017_-_metodologia.pdf. Acesso em: 07 

jun. 2018.    

133 Grupo Banco Mundial. Um ajuste justo: análise da eficiência e equidade do gasto público no Brasil. Brasil. 

Revisão das Despesas Públicas, nov. 2017, p.124. Disponível em: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-

Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf. Acesso em: 01 ago. 2018.     

http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf
https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/manual_iege_2017_-_metodologia.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/884871511196609355/pdf/121480-REVISED-PORTUGUESE-Brazil-Public-Expenditure-Review-Overview-Portuguese-Final-revised.pdf
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Os resultados de educação melhoraram no Brasil, mas permanecem 

baixo ao se considerar o drástico aumento dos gastos. Apesar dos 

avanços significativos em acesso, conclusão e aprendizagem no 

sistema educacional brasileiro nas duas últimas décadas, a qualidade 

do ensino ainda é bem baixa. O Brasil obteve melhoras significativas 

na prova de matemática do PISA (Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes). A nota média brasileira passou de 68% para 

79% da média da OCDE entre 2002 e 2012. Contudo, desde então, os 

resultados caíram para 77% em 2015 (o mesmo nível de 2009). 

Quando se controla pelo nível de gasto por aluno, os resultados do 

PISA ainda são decepcionantes. O desempenho brasileiro medido pela 

prova de matemática do PISA em 2012 foi somente 83% do esperado 

para países com o mesmo nível de gasto por aluno. Países como a 

Colômbia e a Indonésia, por exemplo, atingiram pontuações 

semelhantes no PISA gastando bem menos por aluno. Já países como 

Chile, México e Turquia gastam valores similares ao Brasil e obtêm 

melhores resultados.  

 

A educação a distância134 exerce papel fundamental para a democratização do ensino 

de qualidade e como forma de inclusão, especialmente pelas seguintes peculiaridades: rompe 

as barreiras geográficas, financeiras, econômicas e culturais; proporciona flexibilidade do 

local e do horário dos estudos; garante o reconhecimento valorativo do diploma (já que, de 

acordo com o Ministério da Educação, todo diploma de nível superior tem a mesma validade, 

independentemente de o curso ser ofertado na modalidade presencial ou a distância, desde que 

a instituição de ensino cumpra com os rigorosos requisitos para esta certificação135); permite 

ampla variedade de cursos a serem oferecidos; proporciona redução de custos para a 

implementação destes cursos além de somar os aspectos quantitativo e qualitativo (que 

versam, respectivamente, sobre a quantidade de alunos que tenham oportunidade de 

acompanharem estas aulas e qualidade do ensino ofertado, envolta pela inovação educacional, 

pelas novas tecnologias de informação e pela comunicação nos processos educacionais). 

 

  

                                                           
134 Retomarei o tema “educação a distância” nos tópicos e capítulos posteriores, detalhando-o como importante 

política pública para a universalização do ensino de qualidade no Brasil (em conformidade com a configuração 

atual da sociedade - cada vez mais digital, globalizada, interativa e tecnológica). É necessário observar que a 

EAD enseja um profundo repensar da atuação das instituições, dos professores e dos alunos além de todos os 

processos e procedimentos referentes à educação que devem ser desenvolvidos de maneira acurada e cuidadosa 

para que esta arquitetura educativa seja delineada e concretizada com êxito.  

135 O art. 5º do Decreto n° 5.622, de 2005 estabelece que: “os diplomas e certificados de cursos e programas a 

distância, expedidos por instituições credenciadas e registrados na forma da lei, terão validade nacional”.  
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1.2 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL E PLANO 

NACIONAL DE EDUCAÇÃO: parâmetros objetivos para a educação de qualidade, 

considerações e normas infraconstitucionais sobre o direito à educação e o dever de educar  

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 é o principal suporte e pilar para as normas 

referentes ao direito à educação de qualidade para todos. Cabe, entretanto, ao núcleo de 

normas infraconstitucionais o detalhamento referente às diretrizes, ferramentas e os 

parâmetros a serem adotados para a concretização deste direito. Salomão Barros Ximenes136 

apresenta as seguintes reflexões acerca dos componentes do direito à educação escolar:  

O mandamento de otimização da disponibilidade visa à 

universalização da educação obrigatória e à generalização da 

educação não obrigatória. A acessibilidade busca maximizar a 

igualdade de condições para o acesso e permanência em todos os 

níveis e etapas escolares. A aceitabilidade, por sua vez, busca ao 

máximo a relevância, a adequação e a qualidade do ensino; enquanto 

a adaptabilidade tem como objetivos maximizar o pluralismo de 

concepções pedagógicas, sua flexibilidade e capacidade de responder 

às necessidades e expectativas das sociedades e comunidades, 

respeitando a diversidade.  

 

É essencial o engajamento, a dedicação e o empenho do Estado, dos gestores, dos 

docentes, das equipes escolares, dos alunos e suas famílias para a inclusão educacional e 

universalização do direito à educação de qualidade, proporcionando as condições adequadas 

para despertar e manter o interesse pelas disciplinas, o exercício da criatividade, assiduidade, 

a pontualidade, o comprometimento e o constante aprimoramento pessoal e profissional, 

agregando valor econômico às organizações empresariais e valor social ao indivíduo137. O 

direito à educação está previsto de maneira pormenorizada na legislação infraconstitucional 

brasileira, que abarca tanto as diretrizes e bases da educação nacional (consubstanciados na 

                                                           
136 XIMENES, Salomão Barros. Padrão de qualidade do ensino: desafios institucionais e bases para a construção 

de uma teoria jurídica. Tese (Doutorado em Direito na área de concentração em Direito do Estado). Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2014, p. 22.  
137 Edgar Morin e Anne-Brigitte Kern refletem sobre a importância da interdisciplinaridade das áreas de 

conhecimento para o desenvolvimento do raciocínio humano: “a democratização do direito a pensar requer uma 

revolução paradigmática que permitiria a um pensamento complexo reorganizar o saber e ligar os conhecimentos 

hoje compartimentados nas disciplinas. Uma vez mais, constatamos a inseparabilidade dos problemas, seu 

caráter circular ou em anel, cada um dependendo dos outros, o que torna a reforma de pensamento tanto mais 

difícil e, ao mesmo tempo, tanto mais necessária, já que somente um pensamento complexo poderia considerar 

e tratar essa circularidade interdependente”. MORIN, Edgar. KERN, Anne-Brigitte. Terra-Pátria. Traduzido do 

francês por Paulo Azevedo Neves da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2003, p. 162.                        
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Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 

LDB)138 quanto o Plano Nacional de Educação - previsto na Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 

2014139. Também devem ser computados os dados e relatórios disponibilizados pelo Conselho 

Nacional de Educação140, principalmente nos aspectos referentes ao acesso à educação na 

modalidade a distância. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9394 de 

1996141), fundamental para a organização do sistema de ensino brasileiro, prevê, em seu art. 

1º142:   

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 

vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de 

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

A seguir, a legislação reafirma em seu art. 2º o caráter universal do direito à educação, 

direito este que deve ser garantido sem qualquer distinção ou discriminação, promovendo a 

solidariedade social, as potencialidades de aprendizagem e desenvolvimento do educando 

proporcionando-lhe meios para o exercício pleno da cidadania bem como a qualificação 

                                                           
138 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 02 jul. 2018. A consulta foi 

realizada à versão mais recente desta Lei, abrangendo as inclusões trazidas pela Lei nº. 13.415, de 16 de fevereiro 

de 2018.         

139 BRASIL. Plano Nacional de Educação. PNE. Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 09 de fev. 2018.  
140Do Relatório referente ao Produto 2 relativo ao Termo de Referência N° 06/2013 verifica-se que: “a ABED 

(Associação Brasileira de Educação a Distância), algumas das SEEDs (Secretarias Estaduais de Educação), o 

SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e a BRASSCOM (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação) 

foram organismos sociais que também forneceram informações sobre a demanda, a oferta e o desenvolvimento 

de cursos de educação profissional e tecnológica ofertados na modalidade de educação a distância”. As 

recomendações da BRASSCOM seguem no seguinte foco: “Alinhamento com o setor produtivo; 

Desenvolvimento de um Padrão de formação profissional; Identificação de pessoas com perfil para os cursos de 

maneira lúdica e objetiva; Monitoramento e acompanhamento, avaliação e interação; Educação Presencial e a 

distância são complementares; Fator de desenvolvimento de regiões remotas e sem muitas oportunidades; 

Redução significativa de custos e retorno social e financeiro sobre o investimento; Compartilhamento de 

conhecimento/ensinamentos por meio dos detentores do conhecimento; Aderência da forma/conteúdos ao perfil 

atual dos alunos; Utilização de mídias sociais para engajamento, aderência e participação dos alunos”. Ministério 

da Educação. Projeto CNE/UNESCO. 2013,p.150-151. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15884-educacao-

profissional-distancia-produto-2-pdf&category_slug=junho-2014-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 30 maio 

2018.   

141 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 02 jul. 2017.  A consulta 

abarcou as inserções trazidas pela Lei nº. 13.415, de 2017.  Esta Lei também é conhecida como Lei Darcy 

Ribeiro, em póstuma homenagem ao seu criador.                  

142 Foram aprovadas no Brasil as seguintes Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: a LDB de 1961(Lei 

nº. 4024, de 20 de dezembro de 1961), a LDB de 1971 (Lei nº. 5692, de 11 de agosto de 1971) e a LDB de 1996 

(Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Esta é a lei vigente atualmente e recentemente foi alterada pela Lei 

nº. 13.415, de 2017). A LDB de 1996 é o objeto de estudo deste tópico da tese.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/1961
https://pt.wikipedia.org/wiki/1971
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
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voltada para o ingresso e permanência no mercado de trabalho.  O art. 5º (cuja redação foi 

trazida pela Lei nº 12.796, de 2013) determina que o acesso à educação básica é direito público 

subjetivo, e, por este motivo, qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, 

organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída bem como o 

Ministério Público, podem acionar o poder público para exigi-lo.   

A expectativa é que os estudantes acompanhem aulas mais interativas, dinâmicas, 

atualizadas e participativas143 e tenham acesso a atividades educacionais e tecnologias que 

lhes permitam ter o pleno domínio da leitura, da escrita, da interpretação de textos, das 

reflexões, do preparo para os debates e argumentações, das operações matemáticas bem como 

da compreensão acerca dos fenômenos geográficos, históricos, biológicos, químicos, físicos, 

naturais, sociais e tecnológicos e seus reflexos no cotidiano, aplicando-os nas situações 

concretas. Ademais, é fundamental que o ambiente educacional seja permeado pela cultura da 

paz144, pelo respeito e adequado para as atividades de ensino, de leitura, de lazer e de 

recreação.  Espera-se também que o sistema educacional traga uma visão mais globalizada e 

humanitária que garanta aos estudantes meios para a compreensão dos valores sociais, 

humanos, coletivos e familiares. Objetiva-se que todos estes conhecimentos sejam 

solidificados para que os estudantes possam, a partir desta base, darem continuidade aos seus 

estudos, aprofundando-os e aperfeiçoando-os cada vez mais145. Oportunas são as ponderações 

                                                           
143 Jair Militão da Silva explica que: “uma ação educativa visando à busca da afirmação da dignidade humana 

deve considerar como intrínseca a este objetivo a existência de métodos que não tornem os participantes meros 

objetos do educador. Nesse sentido, uma educação para a dignidade humana é necessariamente participativa”. 

SILVA, Jair Militão da. De paciente a sujeito, passando por cliente. In: Moreno, Leda Virgínia Alves; Rosito, 

Margaréte May Berkenbrock. (Org.). O sujeito na educação e saúde: desafios na contemporaneidade. São Paulo: 

Edições Loyola, 2007, p. 213.        
144 Os ambientes pacíficos dependem do empenho diário de todos os participantes para que esta configuração 

seja perene. Neste sentido, o projeto “Paz, como se faz? Semeando cultura de paz nas escolas”: “Paz, para ser 

vivida, tem de ser construída, dia a dia, nos pequenos atos, de onde germinam as grandes transformações. Paz é 

para ser realizada, não só idealizada. Paz se faz, não é dada”. DISKIN, Lia. Paz, como se faz? Semeando cultura 

de paz nas escolas. Lia Diskin e Laura Gorresio Roizman. 4. ed. — Brasília: UNESCO, Associação Palas Athena, 

Fundação Vale, 2008, p. 11. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001785/178538por.pdf. 

Acesso em: 24 set. 2018.       

145 Ivan Antônio Izquierdo explica que a memorização e a aprendizagem não se concretizam apenas com a leitura 

dos materiais nem com o acesso realizado uma única vez a estes dados, mas sim pelo processo da consolidação, 

compreensão, releitura e repetição destas informações. Isto porque: “recebemos informações constantemente, 

através de nossos sentidos; mas não memorizamos todas. Por ex., depois de ver um filme, lembramos algumas 

cenas; pode ser, até, muitas; mas não todas. Depois de ouvir uma aula, lembramos alguns conceitos; frases 

inteiras, talvez; mas não todos os conceitos nem todas as frases. Há, portanto, um processo de seleção prévio à 

formação de memórias, que determina quais informações serão armazenadas e quais não”. [...]. “A formação ou 

não de uma memória depois de um determinado evento ou experiência, sua resistência à extinção, à interferência 

e ao esquecimento, dependem destes quatro fatores: seleção, consolidação, incorporação de mais informação, 

formação de registros ou "files". IZQUIERDO, Ivan Antônio. Memorias. Estudos Avançados, v. 3, n.6, Instituto 

de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. São Paulo, 1989, p. 94.    

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://lattes.cnpq.br/0900935972002428
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001785/178538por.pdf
http://lattes.cnpq.br/0862583266198572
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trazidas pela Unesco146 sobre a importância da educação na vida humana e da necessidade das 

transformações referentes às formas de ensino:  

O mundo está em mudança – a educação também precisa mudar. Em 

todo o planeta, as sociedades sofrem profundas transformações e isso 

exige novas formas educacionais que promovam as competências 

necessárias para sociedades e economias, agora e no futuro. De 

maneira concreta, isso significa ir além da alfabetização e de 

habilidades básicas em matemática para focar em ambientes de 

aprendizagem e novas abordagens à aprendizagem, em busca de mais 

justiça, equidade social e solidariedade mundial. A educação deve 

tratar de aprender a viver em um planeta sob pressão. Deve visar à 

alfabetização cultural, baseada no respeito e na igual dignidade para 

todos, contribuindo para tecer em conjunto as dimensões sociais, 

econômicas e ambientais do desenvolvimento sustentável.  

Além do sistema de ensino presencial, a Lei de Diretrizes e Bases reconhece 

expressamente a possibilidade de aprendizagem por meio da educação à distância. De acordo 

com o art. 36. § 11147: 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 

Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser 

organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, 

conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos 

sistemas de ensino, a saber:  § 11.  Para efeito de cumprimento das 

exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino 

poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições 

de educação a distância com notório reconhecimento (incluído pela 

Lei nº. 13415, de 2017). 

Ainda, a Lei 9394/1996 traz dispositivos destinados à educação de jovens e 

adultos148:  

                                                           
146 UNESCO. Repensar a educação: rumo a um bem comum mundial? – Brasília: UNESCO Brasil, 2016, p.15. 

Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244670POR.pdf. Acesso em: 20 jan. 2018.    

147 Em continuidade, o art. 80 desta Lei determina: “o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a 

veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada.  § 1º A educação a distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por 

instituições especificamente credenciadas pela União. § 2º A União regulamentará os requisitos para a realização 

de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação a distância. § 3º As normas para produção, 

controle e avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua implementação, caberão aos 

respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas”.  BRASIL. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em: 02 jul. 2018.                                             

 
148 O tema “educação de jovens e adultos” (EJA) será retomado na pesquisa no momento em que forem 

apresentadas as discussões acerca da efetividade do direito à educação e da possibilidade da educação à distância 

em âmbito penitenciário.  Por ora, friso as considerações tecidas por Débora Silva de Castro Pereira: “não existe 

idade certa, definida, estipulada para se aprender. Em cada idade, em função da sua maturidade, estrutura 

cognitiva, estrutura afetiva emocional, o sujeito estabelece, através da sua relação com o meio, com as pessoas, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002446/244670POR.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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 Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que 

não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio na idade própria. § 1º Os sistemas de ensino assegurarão 

gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 

estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado, seus interesses, condições 

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2º O Poder Público 

viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A 

educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento.   

E, sobre a educação profissional149 (prevista entre os arts. 39 e 42) o art. 39 § 1º 

estabelece que:  

Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser 

organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a construção de 

diferentes itinerários formativos, observadas as normas do respectivo 

sistema e nível de ensino.  

A identificação dos objetivos educacionais destinados a cada etapa da vida tem suma 

relevância para a adequação pedagógica e atualização dos conteúdos programáticos. É cogente 

também a busca pela valorização dos educadores e de suas condições de trabalho150, devendo 

                                                           
consigo mesmo, uma forma própria de ver o outro, as coisas, o mundo e também uma forma própria de aprender, 

de ser e de se estabelecer como pessoa integrada ao mundo pessoal e profissional em que vive. A idade adulta 

traz a possibilidade de escolhas mais conscientes, a possibilidade do sujeito tornar-se, com mais segurança, uma 

pessoa responsável lógica pelos seus atos, pela descoberta de si mesmo e do mundo que o cerca. E, é nessa 

descoberta, que acontece a todo o momento, que ele percebe, também, as suas imperfeições, as suas dificuldades 

e possibilidades de encontrar caminhos para resolvê-las”. PEREIRA, Débora Silva de Castro. A psicopedagogia 

e o adulto: relato de experiência. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, maio de 2017, p. 95. Disponível em: 

https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/1389/887. Acesso em: 26 jan. 2018.        

149 Rafael Lucchesi, diretor geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI), explica que: 

“seguramente, a educação profissional é o caminho mais rápido para a inserção dos jovens no mercado de 

trabalho e para a recolocação dos trabalhadores que ficam desempregados. Os resultados da pesquisa apontam 

que a população brasileira tem clareza da importância desse tipo de formação e tem o desejo de se qualificar para 

o mercado de trabalho”. LUCCHESI, Rafael. In. BOAVENTURA, Helayne. Agência de notícias CNI. Pesquisa 

do IBGE mostra grande desejo dos brasileiros por educação profissional. 23 março 2017. Disponível em: 

http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/pesquisa-do-ibge-mostra-grande-desejo-dos-

brasileiros-por-qualificacao-profissional-afirma-diretor-geral-do-senai/. Acesso em: 10 jan. 2017.  Voltarei ao 

assunto “educação profissional e técnica” nos Capítulos II e III.     

150 Apesar de os estudos acerca das condições ambientais e ergonômicas nas escolas serem de extrema 

importância, estes ainda não têm tanto destaque nas pesquisas acadêmicas. Esta constatação está registrada no 

Relatório Estudio Piloto Internacional “Evaluación de la Calidad en Espacios Educativos” que é vinculado à 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.  ORC. Objetivos del Rendimiento de la 

Calidad. Estudio Piloto Internacional “Evaluación de la Calidad en Espacios Educativos” - Manual del Usuario. 

Ejercicio OCDE sobre clasificación de prioridades para los objetivos del rendimiento de la Calidad. 2009. 

Disponível em: www.oecd.org/edu/innovation-education/.../44052815.doc. Acesso em: 19 abril 2018.      OCDE. 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. Disponível em: 

www.itamaraty.gov.br/.../ocde-organizacao-para-a-cooperacao-e-o-desenvolvimento. Acesso em: 19 abril 2018.    

https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/1389/887
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/pesquisa-do-ibge-mostra-grande-desejo-dos-brasileiros-por-qualificacao-profissional-afirma-diretor-geral-do-senai/
http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/03/pesquisa-do-ibge-mostra-grande-desejo-dos-brasileiros-por-qualificacao-profissional-afirma-diretor-geral-do-senai/
http://www.oecd.org/edu/innovation-education/.../44052815.doc
http://www.itamaraty.gov.br/.../ocde-organizacao-para-a-cooperacao-e-o-desenvolvimento
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ser garantidos tanto um ambiente respeitoso, harmonioso, sadio, com conforto acústico, de 

temperatura, ventilação e luminosidade adequadas quanto o suporte didático para o 

desenvolvimento e aprimoramento contínuo dos estudos. Cumpre notar que a valorização dos 

profissionais da área da educação também é prevista no Plano Nacional de Educação (2014-

2024)151. Composto por quatorze artigos, além do anexo com as metas e estratégias, o Plano 

fixa, em seu art. 2152, suas diretrizes, senão vejamos: I - Erradicação do analfabetismo; II - 

universalização do atendimento escolar; III - superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - 

melhoria da qualidade da educação; V - formação para o trabalho153 e para a cidadania, com 

ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - promoção do 

princípio da gestão democrática da educação pública; VII - promoção humanística, científica, 

cultural e tecnológica do País; VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 

atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX - 

valorização dos (as) profissionais da educação; e, por fim, X - promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos154, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.  

                                                           
151 Este Plano foi aprovado em 2014. Trata-se de importante instrumento de planejamento que registra as 

diretrizes e metas referentes à educação brasileira e tem por objetivo garantir a continuidade das políticas 

educacionais ao longo do período de dez anos (2014-2024), articulando as iniciativas da União, dos Estados e 

dos Municípios. BRASIL. Plano Nacional de Educação. PNE. Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível 

em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 09 de fev. 2018.  
152 BRASIL. Plano Nacional de Educação. PNE. Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 09 de fev. 2018. 
153 José Levi Mello do Amaral Júnior  apresenta as seguintes ponderações sobre o direito ao trabalho à luz da 

Constituição Federal Brasileira de 1988: “o direito (social) ao trabalho deve ser compreendido em função do art. 

170, inciso VIII da Constituição, que funda a ordem econômica brasileira “na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa” e a firma que “tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social” observados alguns princípios, dentre os quais a “busca do pleno emprego”. Em outras palavras, neste 

sentido, o direito (social) ao trabalho requer do Estado a elaboração e a implantação de políticas públicas 

vocacionadas à criação de postos de trabalho, capazes de acolher toda a população economicamente ativa”. 

AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello do. Questões jurídicas relativas aos Conselhos Profissionais e à liberdade 

de profissão no Brasil. Revista Mestrado em Direito (UNIFIEO), v. 8, 2008, p. 204. Disponível em: 

http://132.248.9.34/hevila/Revistamestradoemdireito/2008/vol8/no2/11.pdf. Acesso em: 18 out. 2018. 
154 Neste sentido, ressalto a importância das discussões acerca do custo aluno qualidade (CAQ): “o CAQ deve 

ser definido a partir do custo anual por aluno dos insumos educacionais necessários para que a educação básica 

pública adquira padrão de qualidade. A construção do CAQ exige amplo debate sobre o número de alunos por 

turma, remuneração adequada, formação inicial, continuada e condições de trabalho para os profissionais da 

educação, materiais necessários à aprendizagem dos estudantes (como salas de informática, biblioteca, salas de 

ciência etc.). Em suma, deve considerar o conjunto dos insumos necessários para a adequada relação de ensino-

aprendizagem nas escolas públicas brasileiras que oferecem a educação básica. Como o CAQ representa o 

alcance de um padrão de qualidade próximo daquele verificado nos países mais desenvolvidos, é preciso que o 

Brasil universalize, ao menos, um padrão mínimo de qualidade”. Campanha Nacional pelo Direito à Educação. 

CAQi e CAQ na CONAE – 2014. 2014. Disponível em: http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-caqi-e-o-caq-

no-conae-2014. Acesso em: 20 fev. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://lattes.cnpq.br/5380555198973509
http://132.248.9.34/hevila/Revistamestradoemdireito/2008/vol8/no2/11.pdf
http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-caqi-e-o-caq-no-conae-2014
http://www.custoalunoqualidade.org.br/o-caqi-e-o-caq-no-conae-2014
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As políticas de apoio ao docente são um ponto a ser notado, pesquisado e aprimorado, 

pois aqui ocorre enorme distanciamento entre a previsão normativa de suporte aos educadores 

e o cotidiano vivenciado por eles155 (haja vista os altos índices de desistência da carreira e de 

afastamento por problemas de saúde)156:  

As escolas de educação básica, sejam públicas ou privadas, enfrentam 

desde sempre uma série de problemas para garantir sua efetividade, e 

mais do que isso, sua própria existência. Uma das dificuldades mais 

recentes, e de difícil solução, tem sido o problema do adoecimento e 

da deserção dos professores da escola pública brasileira. Para o 

historiador Danilo Alexandre Ferreira de Camargo, tal fenômeno 

acontece em função do cotidiano escolar ser insuportável para a 

maioria dos profissionais da educação. [...] A questão do afastamento 

de professores da atividade profissional é tema frequente de pesquisas, 

principalmente no campo da saúde, que procuram encontrar causas e 

soluções para este problema. 

As dificuldades e barreiras vividas na carreira acadêmica são ainda maiores quando 

os docentes estão inseridos nos projetos educacionais destinados ao ensino de pessoas 

privadas de sua liberdade que cumprem pena em regime fechado no sistema penitenciário.  

Outra questão que inspira cuidados é análise das estruturas escolares oferecidas aos 

                                                           
155 Utilizo como fonte o Relatório de Pesquisa da OCDE intitulado “Professores são importantes: Atraindo, 

desenvolvendo e retendo professores eficazes” para destacar uma grande preocupação no ambiente educacional: 

a evasão do magistério justificada pelos seguintes motivos: insatisfação e frustração com a carreira, falta de 

oportunidades para o aprimoramento profissional, desvalorização, baixos salários, ambientes hostis, sobrecarga 

de trabalho e falta de apoio e de recursos para o desenvolvimento das atividades preparadas e propostas. A busca 

pela valorização e satisfação do docente com a carreira perpassa por diversas ações registradas no Relatório: “1. 

Colocando a qualidade do professor acima da quantidade de professores; 2. Desenvolvendo perfis docentes para 

alinhar o desenvolvimento e o desempenho dos professores às necessidades das escolas; 3. Considerando o 

desenvolvimento do professor como um continuum; 4. Tornando a educação do professor mais flexível; 5. 

Transformando a docência em uma profissão rica em conhecimentos; 6. Atribuindo às escolas maior 

responsabilidade pelo gerenciamento da equipe docente”. ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE). Professores são importantes: Atraindo, desenvolvendo e 

retendo professores eficazes. São Paulo: Moderna, 2006, pg. 12.     

156 TRUZ, Igor. Estrutura escolar provoca adoecimento de professores. Agência USP de notícias. 15 jan. 2013. 

Disponível em: http://www.usp.br/agen/?p=125284. Acesso em: 05 fev. 2018. Uma das maiores causas de 

desistência da carreira docente é o estremo esgotamento físico, mental e espiritual do profissional, conhecido 

como síndrome de burnout (termo cunhado pelo psicanalista americano Herbet Freudenberger em 1974 e 

traduzido para a língua portuguesa com o significado de “perda de energia”).   Em mesmo sentido, a pesquisa 

desenvolvida pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) em 2017 que aponta que: 

“71% dos 762 profissionais de educação da rede pública de vários estados entrevistados no início de 2017 ficaram 

afastados da sala de aula após episódios que desencadearam problemas psicológicos e psiquiátricos nos últimos 

cinco anos. O estresse, muitas vezes provocado por situações de insegurança, tem a maior incidência, com 501 

ocorrências (65,7%). Vem seguido por depressão (53,7%), alergia a pó (47,2%), insônia (41,5%) e hipertensão 

arterial (41,3%). Há ainda aqueles que apresentaram apenas sintomas de mal-estar. Foram pelo menos 531 casos 

de ansiedade, 491 de cansaço ou fadiga e 480 referências a problemas de voz”. Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação. Transtornos emocionais são as principais causas de afastamento dos professores. 

05 dez. 2017. Disponível em: http://www.cnte.org.br/index.php/cnte-na-midia/19392-mentes-

atormentadas.html. Acesso em: 14 ago. 2018.  

http://www.usp.br/agen/?p=125284
http://www.cnte.org.br/index.php/cnte-na-midia/19392-mentes-atormentadas.html
http://www.cnte.org.br/index.php/cnte-na-midia/19392-mentes-atormentadas.html
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professores e alunos. Joaquim José Soares Neto, Girlene Ribeiro de Jesus, Camila Akemi 

Karino e Dalton Francisco de Andrade157, as classificam em quatro níveis:  

I. Elementar (estão neste nível escolas que possuem somente aspectos 

de infraestrutura elementares para o funcionamento de uma escola, 

tais como água, sanitário, energia, esgoto e cozinha); II. Básica (além 

dos itens presentes no nível anterior, neste nível as escolas já possuem 

uma infraestrutura básica, típica de unidades escolares. Em geral, elas 

possuem: sala de diretoria e equipamentos como TV, DVD, 

computadores e impressora); III. Adequada (além dos itens presentes 

nos níveis anteriores, as escolas deste nível, em geral, possuem uma 

infraestrutura mais completa, o que permite um ambiente mais 

propício para o ensino e aprendizagem. Essas escolas possuem, por 

exemplo, espaços como sala de professores, biblioteca, laboratório de 

informática e sanitário para educação infantil. Há também espaços que 

permitem o convívio social e o desenvolvimento motor, tais como 

quadra esportiva e parque infantil. Além disso, são escolas que 

possuem equipamentos complementares como copiadora e acesso à 

internet) e IV. Avançada (as escolas neste nível, além dos itens 

presentes nos níveis anteriores, possuem uma infraestrutura escolar 

mais robusta e mais próxima do ideal, com a presença de laboratório 

de ciências e dependências adequadas para atender estudantes com 

necessidades especiais).  

Os autores concluem que a educação brasileira ainda é marcada pelas grandes 

distâncias entre as condições ideais e a realidade no que tange aos aspectos de equidade e de 

garantia do padrão mínimo de qualidade, já que o maior índice de ambientes educacionais e 

escolares analisados está classificado no nível elementar.  Além da estrutura física das escolas, 

há a necessidade de oportunizar as constantes atualizações didáticas e pedagógicas vez que 

estes instrumentos permitem maior realização profissional, proporcionam que o conhecimento 

seja transmitido aos alunos de maneira ativa e dinâmica, abarcando as novas demandas, 

exigências e interdisciplinaridades (que estão cada vez mais interligadas tanto pela 

globalização quanto pela tecnologia), colaborando, desta forma, para a construção diária da 

cidadania e da democracia bem como para o preparo dos estudantes para a inserção nos setores 

empregatícios mais modernizados, conforme narra Teresa Torres Pereira de Eça158:   

                                                           
157 NETO, Joaquim José Soares. JESUS, Girlene Ribeiro de. KARINO, Camila Akemi. ANDRADE, Dalton 

Francisco de. Uma escala para medir a infraestrutura escolar. Estudos em Avaliação Educacional. São Paulo: 

v. 24, n. 54, jan./abr. 2013, p. 90. Disponível em: 
http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1786/1786.pdf. Acesso em: 10 maio 2018.     

158 EÇA, Teresa Torres Pereira de. Educação através da arte para um mundo sustentável. Caderno Cedes, 

Campinas: vol. 30, n. 80, p. 15, jan.-abr. 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n80/v30n80a02.pdf. Acesso em: 07 jul. 2017.  

http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1786/1786.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ccedes/v30n80/v30n80a02.pdf
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Parece-nos que, para concretizarmos essa mudança, para que exista 

envolvimento ativo de todos, necessitamos de mais responsabilidade 

social e consciência do papel da humanidade no planeta. Isso só 

poderá ser feito a longo prazo se as comunidades, os poderes locais, 

regionais e nacionais se convencerem da importância da educação, 

tanto em contextos formais como não formais. Não de uma educação 

obsoleta fragmentada em disciplinas estanques, em horários 

compartimentados, em lobbies de áreas do saber, em escolas rotineiras 

ou eventos pontuais de instituições culturais. Necessitamos de um 

novo paradigma para a educação, de planos concertados entre lugares 

de aprendizagem, de novas formas de ensinar, aprender e avaliar que 

desenvolvam o pensamento crítico e independente, a imaginação, o 

sentido de risco, a curiosidade pelo conhecimento, a facilidade de 

comunicação em todas as áreas de expressão e conhecimento, tendo 

em conta as diversidades individuais e culturais. 

Deve-se observar, também, que o supracitado Plano Nacional de Educação ordena 

em seu art. 4159 que sejam adotadas como referência para averiguação do cumprimento das 

metas a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os 

censos160 nacionais da educação básica e superior mais atualizados. Este Plano ultrapassa a 

previsão da superação do analfabetismo quando elenca medidas que visam elevar os 

patamares do ensino oferecido, garantindo que todos tenham acesso a uma educação de 

qualidade161.  

                                                           
159 BRASIL. Plano Nacional de Educação. PNE. Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm. Acesso em: 09 de fev. 2018. 
160 O Censo Escolar é: “uma pesquisa declaratória realizada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), em 

regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que tem por objetivo realizar 

um amplo levantamento sobre a educação brasileira. É o mais importante levantamento estatístico educacional 

sobre as diferentes etapas e modalidades de ensino da educação básica e da educação profissional. Conforme 

Portaria MEC nº 264/07, a data de referência do Censo é a última quarta-feira do mês de maio, denominada o 

Dia Nacional do Censo Escolar”. DEED. Diretoria das Estatísticas Educacionais. Censo Escolar da Educação 

Básica 2017. Caderno de Instruções. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/caderno_de_instrucoes/caderno_de_instrucoes_ce

nso_escolar_2017_v.2.pdf. Acesso em: 26 abril 2018.     
161 A diretriz consagrada no art. 2º, VII do Plano Nacional de Educação prevê que seja garantida a “promoção 

humanística, científica, cultural e tecnológica do País”. A educação de qualidade deve abranger aspectos teóricos, 

técnicos e práticos das disciplinas garantindo aos cidadãos o acesso à gama de possibilidades de atuação em 

decorrência deste conhecimento. Já a diretriz insculpida no art. 2º, IX do Plano Nacional de Educação versa 

sobre a “valorização dos (as) profissionais da educação”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/caderno_de_instrucoes/caderno_de_instrucoes_censo_escolar_2017_v.2.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/caderno_de_instrucoes/caderno_de_instrucoes_censo_escolar_2017_v.2.pdf
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Dos diagnósticos apresentados no Relatório da Unesco162 tem-se o seguinte quadro 

acerca da qualidade da educação - que deve ser pautado e regido pelo respeito à pertinência, 

relevância, equidade, eficiência e eficácia das atividades educacionais: 

A educação como direito humano e bem público permite às pessoas 

exercer os outros direitos humanos. Por essa razão, ninguém pode 

ficar excluído dela. O direito à educação se exerce na medida em que 

as pessoas, além de terem acesso à escola, possam desenvolver-se 

plenamente e continuar aprendendo. Isso significa que a educação terá 

de ser de qualidade para todos e por toda a vida. Um enfoque de 

direitos em educação está fundado nos princípios de gratuidade e 

obrigatoriedade e nos direitos à não-discriminação e à plena 

participação. A extensão da educação obrigatória foi-se ampliando em 

toda a região, abrangendo o nível fundamental e o médio (secundário) 

e, em alguns casos, a educação infantil. Maior nível educacional de 

toda a população é um elemento decisivo para o desenvolvimento 

humano de um país, tanto para elevar a produtividade como para 

fortalecer a democracia e ampliar a possibilidade das pessoas na opção 

por maior qualidade de vida.  

Trata-se de importante estímulo vez que a capacitação qualificada impacta direta e 

positivamente nas realizações pessoais e profissionais, no mercado de trabalho, no aumento 

das rendas familiares, nos projetos de tecnologias e inovações, e na retomada do crescimento 

econômico regional e nacional. Para Fernando José de Almeida163:  

A educação não tem como finalidade servir à economia, e sim ser a 

indicadora dos caminhos da economia. Não deve ficar de costas para 

ela, mas não precisa ser sua escrava, nem ter pragmatismo tal que seus 

índices de eficácia sejam medidos pelas taxas de crescimento 

econômico.  

 

 

 

 

                                                           
162 UNESCO. Educação de qualidade para todos: um assunto de direitos humanos. 2. ed. – Brasília: UNESCO, 

OREALC, 2008, p. 12. Disponível em: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001505/150585por.pdfp. Acesso 

em: 19 abril 2018.         

163 ALMEIDA, Fernando José de. Por que educação em primeiro lugar? In: Fernando José de Almeida, org. O 

DNA da educação: legisladores protagonizam as mais profundas e atuais reflexões sobre políticas públicas. São 

Paulo: Instituto DNA Brasil, 2006, p.15.  
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Merecem destaque também as Conferências Nacionais de Educação, por 

proporcionarem o envolvimento e a participação da sociedade de maneira democrática nas 

discussões referentes ao sistema educacional. A Conferência Nacional de Educação realizada 

em 2014164, por exemplo, elencou os seguintes eixos centrais como formas de efetivação do 

Plano Nacional de Educação: Eixo I: O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de 

Educação: organização e regulação; Eixo II: Educação e Diversidade: justiça social, inclusão 

e direitos humanos; Eixo III: Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, 

tecnologia, saúde e meio ambiente; Eixo IV: Qualidade da Educação: democratização do 

acesso, permanência, avaliação, condições de participação e aprendizagem; Eixo V: Gestão 

Democrática, Participação Social e Controle Social; Eixo VI: Valorização dos Profissionais 

da Educação: formação, remuneração, carreira e condições de trabalho; Eixo VII: 

Financiamento da Educação: gestão, transparência e controle social dos recursos. É inegável 

a importância do rol de normas internacionais, constitucionais e infraconstitucionais, planos 

e conferências educacionais, entretanto, é necessária a implementação de meios avaliativos165 

dos efeitos educacionais para o aperfeiçoamento, a continuidade e ampliação destas políticas 

vez que o suporte normativo vigente ainda não é suficiente para que a universalização da 

educação de qualidade seja a realidade de todos os cidadãos brasileiros.   

 

 

                                                           
164 CONAE 2014. Conferência Nacional de Educação: documento–referência /elaborado pelo Fórum Nacional 

de Educação. –Brasília: Ministério da Educação, Secretaria Executiva Adjunta, 2013, p. 12. Disponível em: 

http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/doc_referencia.pdf. Acesso em: 03 jul. 2018.   

165 O Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Juiz de Fora apresenta e elenca os tipos de avaliação educacional, quais sejam:  avaliação diagnóstica 

(trata-se de ação avaliativa realizada no início de um processo de aprendizagem); avaliação interna (realizada 

pelo professor que acontece em sala de aula e corresponde à verificação da aprendizagem dos alunos); avaliação 

externa (seu foco é o desempenho da escola e o seu resultado é uma medida de proficiência que possibilita aos 

gestores a implementação de políticas públicas); avaliação formativa (tem seu foco no processo ensino-

aprendizagem) e avaliação somativa (modalidade avaliativa pontual que ocorre ao fim de um processo 

educacional). Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED). S.d. Disponível em: 

http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/tipos-de-avaliacao. Acesso em: 28 set. 2018. Deste rol, 

registro a importância e os objetivos da avaliação formativa pois, de acordo com Roland Abrecht: “não é uma 

verificação de conhecimentos. É antes o interrogar-se sobre um processo; é o refazer do caminho percorrido, 

para refletir sobre o processo de aprendizagem em si mesmo, sendo útil, principalmente, para levar o aluno a 

considerar uma trajetória e não um estado de conhecimentos, dando sentido à sua aprendizagem e alertando-o, 

ao mesmo tempo para eventuais lacunas ou falhas de percurso, levando-o deste modo, a buscar, ou nos casos de 

menor autonomia, solicitar – os meios para vencer as dificuldades”. ABRECHT, Roland. A avaliação formativa. 

Trad. José Carlos Tunas Eufrásio. Rio Tinto: Edições ASA, 1994, p. 19. (Coleção: práticas pedagógicas).       

http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/doc_referencia.pdf
http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/pagina-exemplo/tipos-de-avaliacao
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1.3 DESENCONTROS ENTRE AS METAS EDUCACIONAIS E A REALIDADE: os altos 

índices de analfabetismo funcional e de analfabetismo tecnológico no Brasil 

A consagração e o reconhecimento normativo do direito universal à educação de 

qualidade, quando afastados do cotidiano dos indivíduos e intangíveis a eles, geram 

desigualdades, evasões, exclusões, angústias e segregações. É o que ocorre com o 

analfabetismo, classificado por Marcos Augusto de Castro Peres166 como uma das mais graves 

formas de exclusão social e educacional:  

Se considerarmos o acesso à educação formal como a possibilidade de 

entrarmos em contato com a “cultura superior”, ou seja, a ciência e a 

filosofia ocidentais, bem como com a linguagem escrita enquanto 

forma de expressão e comunicação, então constatamos que ser 

excluído da educação em seus aspectos básicos significa não dispor 

dos recursos de interação com o “mundo civilizado” da sociedade 

ocidental capitalista. E os analfabetos são, em essência, esses 

excluídos. 

 O caminho a ser percorrido para a superação das dificuldades referentes à 

concretização do direito universal à educação de qualidade no Brasil ainda é longo, vez que 

estas barreiras têm profunda relação com as desigualdades referentes ao desenvolvimento 

regional, social, cultural, político, econômico e histórico do país. Em que pese todo os aspectos 

positivos e importantíssimos trazidos pela Constituição Federal de 1988 e legislações 

internacionais e infraconstitucionais, ainda existem várias questões a serem superadas no que 

tange ao analfabetismo funcional, ao analfabetismo tecnológico, à exclusão digital, à evasão 

escolar167, ao desemprego e ao desperdício de recursos financeiros, materiais e humanos 

decorrente da adoção de políticas educacionais inadequadas, descontinuadas ou incompletas. 

Geraldo Magela Pereira Leão168 chama a atenção para os seguintes aspectos:  

Durante as décadas de 1980 e 1990, várias reformas da educação 

básica foram implementadas nos diferentes âmbitos governamentais 

                                                           
166 PERES, Marcos Augusto de Castro. A educação de jovens e adultos e o analfabetismo entre idosos no 

semiárido nordestino: velhice e exclusão educacional no campo. 24 maio 2018, p. 03. Disponível em: 

www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_.../ZjAdycpT.doc. Acesso em: 30 jul. 2018.   
167 Estes índices permanecem alarmantes no Brasil. No Dia Internacional da Alfabetização (dia 08 de setembro), 

a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) declarou que apesar da 

queda da taxa de analfabetismo, o Brasil continua entre os dez países do mundo com maior número de analfabetos 

adultos e chamou a atenção para a urgente necessidade de intensificação de investimentos na qualidade da 

educação para combater a evasão escolar, e em políticas públicas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). ONU 

BR. Nações Unidas do Brasil. Brasil precisa ampliar investimentos na educação de jovens e adultos, alertam 

especialistas. 08 set. 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/brasil-precisa-ampliar-investimentos-na-

educacao-de-jovens-e-adultos-alertam-especialistas/. Acesso em 16 set. 2018.   
168 LEÃO, Geraldo Magela Pereira. Experiências da desigualdade: os sentidos da escolarização elaborados por 

jovens pobres. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.32, n.1, p. 33, jan./abr. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n1/a03v32n1. Acesso em: 15 jul. 2018.         

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/_.../ZjAdycpT.doc
https://nacoesunidas.org/brasil-precisa-ampliar-investimentos-na-educacao-de-jovens-e-adultos-alertam-especialistas/
https://nacoesunidas.org/brasil-precisa-ampliar-investimentos-na-educacao-de-jovens-e-adultos-alertam-especialistas/
http://www.scielo.br/pdf/ep/v32n1/a03v32n1
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no Brasil. Tais reformas teriam promovido o direito à educação? Elas, 

sem dúvida, ampliaram o número de estudantes e os anos de 

escolaridade das novas gerações, o que pode levar a certo otimismo. 

No entanto, apesar da sua ampliação quantitativa, as desigualdades 

educacionais continuaram a se reproduzir e a se multiplicar.  

 

A perenidade desta situação acarretou uma série de consequências prejudiciais, 

dentre as quais o alto índice de analfabetismo funcional nacional. Para Sérgio Buarque de 

Holanda169:  

Cabe acrescentar que, mesmo independentemente desse ideal de 

cultura, a simples alfabetização em massa não constitui talvez um 

benefício sem par. Desacompanhada de outros elementos 

fundamentais da educação, que a completem, é comparável, em certos 

casos, a uma arma de fogo posta na mão de um cego.  

 

Trago aqui estudos do Indicador de Analfabetismo Funcional no Brasil (INAF)170 

para a discussão desta questão. Os pesquisadores reuniram as condições de alfabetismo em 

dois grupos para a elaboração do Relatório do Indicador de Analfabetismo Funcional no Brasil 

de 2016171. O primeiro grupo refere-se aos analfabetos funcionais e é composto por 

analfabetos e rudimentares sendo os analfabetos as pessoas que não conseguem realizar tarefas 

simples, ainda que consigam identificar números familiares como os valores dos preços, por 

exemplo e rudimentares as pessoas que conseguem desenvolver atividades que não sejam 

complexas como comparar os valores e identificar o maior e o menor preço, identificar os dias 

da semana no calendário, ler cartazes informativos; elementares; intermediários e proficientes.  

O segundo grupo engloba pessoas funcionalmente alfabetizadas, cujo agrupamento 

é composto por alfabetização elementar172, intermediária e proficiente.  

                                                           
169 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26a ed. São Paulo, Cia. das Letras, 1995, p. 166.    

170 O INAF é uma: “pesquisa idealizada em parceria entre o Instituto Paulo Montenegro e a ONG Ação Educativa 

e realizado com o apoio do IBOPE Inteligência com o objetivo de mensurar o nível de alfabetismo da população 

brasileira entre 15 e 64 anos, avaliando suas habilidades e práticas de leitura, de escrita e de matemática aplicadas 

ao cotidiano”. INAF. Indicador de Analfabetismo Funcional. Metodologia. 2015. Disponível em: 

http://www.ipm.org.br/inaf. Acesso em: 05 maio 2018.     
171 Indicador de Analfabetismo Funcional – INAF. Estudo especial sobre analfabetismo e mundo do trabalho. 

Instituto Paulo Montenegro. Maio de 2016. Disponível em: http://acaoeducativa.org.br/wp-

content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf. Acesso em: 

02 jul. 2017. Insta salientar que os conceitos referentes às classificações “analfabeto”; “rudimentar”; 

“elementar”; “intermediário” e “proficiente” estão todas disponíveis neste relatório “Estudo especial sobre 

analfabetismo e mundo do trabalho”, pg. 04-05.  
172 Edgard Morin chama a atenção para o seguinte aspecto a respeito da alfabetização: “o conhecimento das 

informações ou dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto 

http://www.ipm.org.br/inaf
http://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf
http://acaoeducativa.org.br/wp-content/uploads/2016/09/INAFEstudosEspeciais_2016_Letramento_e_Mundo_do_Trabalho.pdf
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Elementar é a alfabetização corresponde a aptidão para, selecionando uma ou mais 

unidades de informação em textos de extensão média, realizar pequenas inferências. A pessoa 

consegue, por exemplo, resolver problemas envolvendo operações matemáticas básicas. 

Intermediária é a classificação correspondente à capacidade de localizar informação expressa 

de forma literal em textos diversos (jornalístico e/ou científico) realizando pequenas 

inferências. Ademais, a alfabetização intermediária capacita a pessoa a interpretar e elaborar 

síntese de textos bem como reconhecer as figuras de linguagem e os sinais de pontuação. Por 

fim, a alfabetização proficiente consiste na aptidão para a elaboração e reflexão de textos de 

maior complexidade173 já que a pessoa: “resolve situações-problema relativos a tarefas de 

contextos diversos, que envolvem diversas etapas de planejamento, controle e elaboração, que 

exigem retomada de resultados parciais e o uso de inferências”. Apesar da redução dos índices 

de analfabetismo em âmbito nacional, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) esclarece que o Brasil ainda permanece entre os dez países do 

mundo com maior número de analfabetos adultos174: 

O Brasil aparece na oitava posição entre os dez países que respondem 

por 72% da população mundial de adultos analfabetos do mundo, 

segundo o Relatório de Monitoramento Global de Educação para 

Todos (EPT) da UNESCO de 2014. O país fica atrás de Índia, China, 

Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Etiópia e Egito, e à frente de 

Indonésia e República Democrática do Congo (RDC).  

 

Na busca pela alfabetização proficiente, outro ponto que deve ser observado é o 

fenômeno conhecido como mercantilização da educação. Trata-se de realidade que atinge 

diretamente o direito fundamental e individual à educação de qualidade, transformando-o 

apenas em mercadoria e quantificação (em detrimento da qualificação), quando os gestores e 

executores dos projetos buscam e visam somente o lucro sem a preocupação com as 

informações e atividades propostas e trazidas nas disciplinas e nos conteúdos pedagógicos que 

                                                           
para que adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o próprio contexto, e o texto 

necessita do contexto no qual se enuncia”. MORIN, Edgar, 1921. Os sete saberes necessários à educação do 

futuro (trad. Catarina Eleonora F. da Silva e Jeanne Sawaya. Revisão técnica de Edgard de Assis Carvalho). 2. 

ed.  São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000, p.36. Disponível em: 

https://bioetica.catedraunesco.unb.br/wp-content/uploads/2016/04/Edgar-Morin.-Sete-Saberes.pdf. Acesso em: 

26 maio 2018.       

 
173 INAF. Indicador de Analfabetismo Funcional. Metodologia. 2015. Disponível em: 

http://www.ipm.org.br/inaf. Acesso em: 05 maio 2018.     
174 ONU BR. Nações Unidas do Brasil. Brasil precisa ampliar investimentos na educação de jovens e adultos, 

alertam especialistas. 08 set. 2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/brasil-precisa-ampliar-

investimentos-na-educacao-de-jovens-e-adultos-alertam-especialistas/. Acesso em 16 set. 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002256/225654por.pdf
https://bioetica.catedraunesco.unb.br/wp-content/uploads/2016/04/Edgar-Morin.-Sete-Saberes.pdf
http://www.ipm.org.br/inaf
https://nacoesunidas.org/brasil-precisa-ampliar-investimentos-na-educacao-de-jovens-e-adultos-alertam-especialistas/
https://nacoesunidas.org/brasil-precisa-ampliar-investimentos-na-educacao-de-jovens-e-adultos-alertam-especialistas/
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estão sendo ofertados aos estudantes. De acordo com as lições apresentadas por Luiz Carlos 

de Freitas175: 

Ao ser aprisionada na lógica empresarial, a educação perde sua 

dimensão de um bem público mais amplo, cujos horizontes devem ser 

um projeto de nação e não apenas a expressão de uma demanda de um 

dos seus atores, os empresários176, por mais importante que estes 

possam ser.  

 

É necessário combater esta prática, e, para tanto, o aspecto quantitativo deve estar 

em harmonia com o aspecto qualitativo, garantindo que os alunos recebam uma educação de 

qualidade. Insta salientar que uma das graves consequências do analfabetismo funcional, do 

analfabetismo tecnológico e da falta de qualificação profissional é a exclusão do mercado de 

trabalho.  Segundo as estatísticas oficiais publicadas pelo IBGE177:  

A taxa de desocupação do trimestre encerrado em março de 2018 

chegou a 13,1%, com aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao 

último trimestre do ano passado (11,8%). O total de pessoas 

desocupadas também cresceu no período, passando de 12,3 milhões 

para 13,7 milhões. 

 

Ao preparar uma série de entrevistas para seu doutoramento (intitulado “Do 

desempregado ao desemprego: desenvolvimento das políticas públicas de emprego no 

Brasil”), Fabiana Augusta Alves Jardim178 relata:  

Um dos aspectos que mais me chamavam a atenção, embora eu só 

tenha me referido a ele de forma rápida e mais incisamente ao tratar 

das narrativas juvenis, eram os termos que os entrevistados utilizavam 

para avaliar suas possibilidades e limitações em conseguir um novo 

                                                           
175 FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação: da desmoralização do magistério à 

destruição do sistema público de educação. Rev. Educ. Soc., Campinas, v. 33, n. 119, p. 03, abr.-jun. 2012. 

Disponível em: https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2018/06/Anais-Seminario-mai18.pdf. 

Acesso em: 10 ago. 2018.      

176 Em mesmo sentido, os dizeres de João Silva Júnior e Valdemar Sguissardi a respeito da mercantilização da 

educação, pois a:  “referência identitária para as instituições do setor privado é a empresa organizada de forma 

capitalista. Busca-se aproximação com o setor produtivo, não só por causa dos ingressos orçamentários, mas, 

também, como parâmetro para o que deve ser ‘produzido’ pelas IES”. SILVA JÚNIOR, João dos Reis. 

SGUISSARDI, Valdemar. A educação superior privada no Brasil: novos traços de identidade. In: Sguissardi, 

Valdemar (Org.). Educação superior: velhos e novos desafios. São Paulo: Xamã, 2000, p. 171.     

177Agência IBGE Notícias. Desemprego volta a crescer no primeiro trimestre de 2018. 27 abril 2018. Disponível 

em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995-

desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018. Acesso em: 01 jul. 2018.  
178 JARDIM, Fabiana Augusta Alves. Do desempregado ao desemprego: desenvolvimento das políticas públicas 

de emprego no Brasil. Tese (Doutorado em Sociologia). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009, p. 29.  

https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2018/06/Anais-Seminario-mai18.pdf
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995-desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/20995-desemprego-volta-a-crescer-no-primeiro-trimestre-de-2018
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emprego: a culpa e a auto responsabilização pela própria situação 

apareciam tanto nas avaliações das próprias dificuldades – “eu deveria 

ter estudado mais” ou “eu deveria ter permanecido naquele trabalho”, 

por exemplo – quanto na formulação das possibilidades de saída, a 

partir da realização de cursos, volta aos estudos ou investimento em 

uma nova qualificação profissional.   

A tecnologia e o ensino a distância são grandes e importantes aliados na busca pela 

reversão deste quadro de falta de qualificação e de exorbitantes índices de desemprego179. 

Para tanto, é necessário que as instituições de ensino estejam preparadas para ofertarem este 

formato de ensino, bem como que os docentes e os discentes saibam manusear os instrumentos 

e recursos pedagógicos adequados. Conforme alerta apresentado por Maria Lúcia Santos180:  

Estamos num momento especial na história da Educação, num ínterim 

entre o giz e o computador. Essa transição gera expectativas, impõe 

novas posturas para se organizar e gerenciar uma escola, uma sala de 

aula, pessoas. É importante re-situar as funções do professor, de seu 

trabalho no tempo, aproveitando suas experiências, frutos de uma 

história, e que indicam a necessidade de se adotar novas posturas para 

que as mudanças emergentes do mundo sejam acompanhadas. A 

adoção de novas posturas pertence a todos que estão comprometidos 

com a ação educativa.  

O manejo para lidar com o código alfabético e do código digital também é 

fundamental, conforme explica Pierre Lévy181:  

Acesso para todos, sim! Mas não se deve entender por isso um "acesso 

ao equipamento", a simples conexão técnica que, em pouco tempo, 

                                                           
179 Segundo Daniel Angel Luzzi: “a educação enfrenta uma série de desafios em um mundo que se transforma, 

por isso deve rever sua missão e redefinir muitas das suas tarefas substantivas, em especial aquelas que se 

relacionam às necessidades da sociedade em matéria de aprendizagem e formação permanente. Uma das 

alternativas que está se consolidando para possibilitar a distribuição equitativa das oportunidades educativas é, 

sem dúvida, a chamada educação à distância: uma modalidade que tem mostrado uma grande flexibilidade tanto 

para atender ao crescimento do número de matrículas como para gerar estratégias que possibilitem tornar 

realidade a formação contínua que a sociedade de conhecimento tanto demanda. A UNESCO ressalta a 

importância da educação a distância na sociedade atual como uma força que pode contribuir para o 

desenvolvimento social e econômico”. LUZZI, Daniel Angel. O papel da educação a distância na mudança de 

paradigma educativo: da visão dicotômica ao continuum educativo. Tese (Doutorado em Educação). 

Universidade de São Paulo, São Paulo: 2007, p.20.   A UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura) foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde a sua criação, em 

16 de novembro de 1945, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco) se 

destaca pela busca da garanta da paz entre os países por meio da cooperação intelectual entre as nações além da 

busca por soluções para as situações problemáticas que são enfrentadas nas sociedades. Suas áreas de atuação 

são as seguintes: Educação, Ciências Naturais, Ciências Humanas e Sociais, Cultura, Comunicação e 

Informação. No que tange à esfera educacional, luta pela democratização dos conhecimentos produzidos 

historicamente pela humanidade e tem por principal objetivo modificar o homem e a política por meio da 

educação.   

 
180 SANTOS, Maria Lúcia Ramos. Do giz à era digital. São Paulo: Zouk, 2003, p. 09.      
181 LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução de Carlos Irineu da Costa. 2ª ed. Rio de Janeiro, Editora 34, 2000, p. 

199.  
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estará de toda forma muito barata, nem mesmo um "acesso ao 

conteúdo" (consumo de informações ou de conhecimentos difundidos 

por especialistas). Devemos antes entender um acesso de todos aos 

processos de inteligência coletiva, quer dizer, ao ciberespaço como 

sistema aberto de autocartografia dinâmica do real, de expressão das 

singularidades, de elaboração dos problemas, de confecção do laço 

social pela aprendizagem recíproca, e de livre navegação nos saberes. 

A perspectiva aqui traçada não incita de forma alguma a deixar o 

território para perder-se no "virtual", nem a que um deles "imite" o 

outro, mas antes a utilizar o virtual para habitar ainda melhor o 

território, para tornar-se seu cidadão por inteiro. 

 

Este é mais um dos pontos nos quais o Brasil precisa avançar182. O Relatório da União 

Internacional das Telecomunicações (UIT)183 indica que o país ocupa 66o lugar em ranking 

da ONU de tecnologia de informação e comunicação.  É fundamental que sejam adotadas 

políticas públicas que elenquem a educação à distância como importante e reconhecida 

modalidade educativa, e é este ponto que passo a analisar.    

 

1.4 SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 

INOVAÇÃO EDUCACIONAL: o entrelaçamento da economicidade, da eficiência e da 

democratização do ensino  

O ensino a distância permite que seja proporcionado o alto padrão de infraestrutura 

e de qualidade em larga escala. Esta modalidade educacional encontra relação com os 

princípios constitucionais da economicidade e da eficiência, que buscam os melhores 

resultados e custos-benefícios para os recursos aplicados. Segundo Hely Lopes Meirelles184:  

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja 

exercida com perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno 

princípio da função presteza administrativa, que já não se contenta em 

ser desempenhada apenas como legalidade, exigindo resultados 

                                                           
182 Pedro Demo chama a atenção para o analfabetismo tecnológico já que: “estar analfabeto não é apenas não 

saber ler, escrever e contar, é principalmente estar por fora do mundo digital, em especial das oportunidades de 

saber pensar mediadas por plataformas informacionais”. DEMO, Pedro. Marginalização Digital. Boletim 

Técnico Senac: a R. Educ. Prof., Rio de Janeiro, v. 33, n.2, maio/ago. 2007,p.08.   No próximo capítulo tratarei 

da importância da inclusão digital e de sua relação com o EAD.       

183 ONU BR. Brasil ocupa 66o lugar em ranking da ONU de tecnologia de informação e comunicação. 17 nov. 

2017. Disponível em: https://nacoesunidas.org/brasil-ocupa-66o-lugar-em-ranking-da-onu-de-tecnologia-de-

informacao-e-comunicacao/. Acesso em: 05 jun. 2018. Os Relatórios referentes ao Measuring the Information 

Society Report 2017 estão disponíveis em: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx. Acesso em: 20 jul. 2018.         

184 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 94.    

https://nacoesunidas.org/brasil-ocupa-66o-lugar-em-ranking-da-onu-de-tecnologia-de-informacao-e-comunicacao/
https://nacoesunidas.org/brasil-ocupa-66o-lugar-em-ranking-da-onu-de-tecnologia-de-informacao-e-comunicacao/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2017.aspx
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positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e seus membros.  

A EAD possui profunda relação com a cidadania e com a inclusão tecnológica e 

digital. Sua essência permite a máxima efetividade do ensino e a superação das 

vulnerabilidades e barreiras geográficas e econômicas para a capilaridade da educação, o 

acesso universal e democratizado ao ensino de qualidade. Para que estes objetivos sejam 

alcançados, é imprescindível que a EAD não seja compreendida como um movimento isolado 

e apartado, pelo contrário, ela deve ser vista como uma política integrada e agregadora aos 

outros programas que buscam a plena formação do ser humano, a plena educação e o pleno 

emprego.  Mas, afinal, quais são as características e peculiaridades desta modalidade de 

ensino? De acordo com a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED)185:  

Muitas são as definições possíveis e apresentadas, mas há um 

consenso mínimo em torno da ideia de que EAD é a modalidade de 

educação em que as atividades de ensino-aprendizagem são 

desenvolvidas majoritariamente (e em bom número de casos 

exclusivamente) sem que alunos e professores estejam presentes no 

mesmo lugar à mesma hora. A EAD utiliza os mais diversos meios de 

comunicação, isolados ou combinados como, por exemplo: material 

impresso distribuído pelo correio, transmissão de rádio ou TV, fitas 

de áudio ou de vídeo, redes de computadores, sistemas de 

teleconferência ou videoconferência, telefone. 

Fredric Michael Litto186 esclarece que esta modalidade de ensino não é recente, pelo 

contrário, é um sistema educacional que já está em evolução a mais de cento e cinquenta anos. 

As novidades referentes ao EAD decorrem do uso da tecnologia. O autor apresenta a seguinte 

linha do tempo com as cinco gerações da educação a distância: a primeira, caracterizada pelo 

estudo por correspondência, era realizada por meio de análise dos materiais impressos 

enviados pelo educador para o educando. Litto explica que o grande problema desta etapa era 

a demora na comunicação entre os atores envolvidos, além da longa espera para o recebimento 

dos materiais. A seguir, informa que a segunda geração é marcada pela conjugação de vários 

recursos (como a televisão e o rádio) para o desenvolvimento da aprendizagem e, neste ponto 

observa que os materiais impressos permitiam a flexibilidade de horário para os estudos, 

                                                           

185 ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. EaD NO BRASIL – Leis, cursos reconhecidos, 

diplomas/certificados, Censo EaD. 2013. Disponível em: http://www.abed.org.br/site/pt/faq/. Acesso em: 10 fev. 

2018.  
186 LITTO, Fredric Michael. Competências para a educação a distância: matrizes e referenciais teóricos. ABED. 

Agosto 2012, p. 34-37. Disponível em: http://www.abed.org.br/documentos/Competencias_Final_Ago2012.pdf. 

Acesso em: 10 ago. 2017. Fredric Michael Litto, presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância 

(ABED) desde 1995, trabalha com o EAD desde 1957. Naquele ano, Litto mostrou seu pioneirismo quando 

lecionou matemática via rádio por uma emissora mantida pela Prefeitura de Nova Iorque.  

http://www.abed.org.br/site/pt/faq/
http://www.abed.org.br/documentos/Competencias_Final_Ago2012.pdf
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porém, os estudantes deveriam ter acesso à televisão ou ao rádio na hora em que os programas 

eram transmitidos. Prosseguindo, analisa a terceira geração - o ensino telemático – marcada 

pelo uso dos microcomputadores, o que traz uma perspectiva mais individualizada e com 

maior flexibilidade de horário de estudo aos alunos. Ademais, esta geração tem por 

característica a busca por novas formas de comunicação em tempo real. Na sequência, atribui 

à quarta geração as seguintes propriedades: comunicação via internet e tempo virtual, o que 

permite a chamada aprendizagem flexível e a superação da lentidão na comunicação entre 

educadores e educandos. Por fim, Litto187 apresenta os predicados da quinta geração:  

Batizada por Taylor188 (2001) de Aprendizagem Flexível Inteligente, 

aponta, segundo esse autor, para a adoção de sistemas de resposta 

automatizada e de bases de dados inteligentes ‘ancorados’ na Internet. 

A ideia é oferecer uma simulação das intervenções do tutor e de outros 

companheiros, quando possível, implicando, para Taylor, liberar o 

pessoal que fornece suporte aos educandos para atendimento 

personalizado por e-mail ou telefone. Para esse autor, a educação a 

distância ao atingir uma suficiente larga escala, poderá ter menor custo 

e oferecer ao educando melhor qualidade no ensino e nos suportes 

pedagógico e administrativo.  

 

Além de sua função social garantir o acesso ao sistema educacional, esta modalidade 

de ensino permite a ampliação do leque de opções de capacitação e atualização dos estudos.  

Dentre suas características estão as seguintes: I. esta ferramenta de inclusão social 

pode ser ofertada nas modalidades online (ou seja, com conexão à internet) e off-line 

(desenvolvida sem conexão com a internet); II. o conteúdo das aulas disponibilizado nos 

ambientes virtuais de aprendizagem pode ser acessado repetidamente pelos alunos e é possível 

a transmissão do mesmo curso para várias turmas; III. nas ferramentas assíncronas, há 

flexibilidade de horário para que as aulas sejam assistidas; a consulta aos materiais lançados 

nas plataformas de estudo está ao alcance de todos os alunos; IV. a atualização das aulas, dos 

materiais didáticos e dos ambientes virtuais de aprendizagem é realizada de maneira muito 

mais célere e econômica do que a atualização dos livros revisados, editados e publicados por 

editoras; V. existem diversos cursos a distância dentre os quais a educação para jovens e 

adultos, graduação, especialização, extensão, cursos livres, aperfeiçoamento, atualização, 

                                                           
187 LITTO, Fredric Michael. Competências para a educação a distância: matrizes e referenciais teóricos. ABED. 

Agosto 2012, p. 34-37. Disponível em: http://www.abed.org.br/documentos/Competencias_Final_Ago2012.pdf. 

Acesso em: 10 ago. 2018. 
188 TAYLOR, James C. Fith genetarion distance learning. ICDE CONFERENCE, Dusseldorf, Germany, Abril 

2001.  

 

http://www.abed.org.br/documentos/Competencias_Final_Ago2012.pdf
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capacitação e profissionalização; VI. os diplomas e certificados de cursos e programas a 

distância expedidos por instituições credenciadas, assim como os diplomas e certificados de 

cursos e programas presenciais expedidos por instituições credenciadas, têm validade 

nacional; VII. sua estrutura permite a redução de custos; VIII. as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) viabilizam a conexão à distância entre os educadores e os educandos 

sem haver, portanto, a necessidade de deslocamento até a instituição de ensino.  

É mister observar que o EAD comporta o uso de ferramentas síncronas189 e 

assíncronas. Síncronas190 são as ferramentas em que é absolutamente necessária a conexão e 

participação do aluno e professor no mesmo instante e no mesmo ambiente virtual para que 

as aulas sejam ministradas/ assistidas e para que seus objetivos sejam cumpridos. Esta 

configuração proporciona maior rapidez para o esclarecimento de dúvidas e demanda 

pontualidade, simultaneidade e assiduidade dos docentes e discentes para o acompanhamento 

e desenvolvimento das atividades, porém, não permite flexibilidade de horários para que os 

docentes e discentes realizem suas tarefas.  

As ferramentas assíncronas191, por sua vez, são aquelas em que não é necessário que 

os professores e os estudantes estejam conectados ao mesmo tempo para que as tarefas sejam 

desenvolvidas e concluídas, o que permite maior liberdade e autonomia de tempo, horário e 

local para que as tarefas sejam feitas, porém, exige enorme comprometimento de acesso e 

realização das tarefas, vez que os docentes, os tutores e os orientadores não acompanharão as 

atividades realizadas pelos alunos em tempo real.  

 

 

                                                           
189 A etimologia da palavra “sincronia” é de origem grega, em que KHRONOS significa “tempo”, e o prefixo 

SYN, “junto”. No que tange à palavra “assíncrona”, o prefixo “a” indica negação, ou seja, no contato assíncrono 

não há simultaneidade no contato entre os atores. Para o desenvolvimento, o andamento e a finalização dos 

cursos, o ideal é que as duas modalidades de ferramentas estejam presentes, pois elas permitem que os alunos 

vivenciem os fenômenos interativos (quando for necessária a conexão simultânea com os professores) bem como 

que desenvolvam a autonomia para o acompanhamento e conclusão dos cursos (quando for possível que as 

atividades sejam realizadas de maneira dessincronizada).    
190 Como exemplos de ferramentas síncronas, temos: webconferências, videoconferências, audioconferências e 

teleconferências. 
191 Elenco os seguintes recursos como exemplos de ferramentas assíncronas: fóruns de discussão, e-mails e 

plataformas do ambiente virtual de aprendizagem (AVA). 
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É imprescindível a verificação das legislações e dos requisitos estabelecidos pelo 

Ministério da Educação192 para o planejamento, credenciamento e funcionamento dos Cursos 

de Educação a Distância. Este conjunto de diretrizes é composto por: I. Lei 9.394/1996 (LDB); 

II. Decreto 5.622/2005; III. Portaria Normativa nº. 02; IV. Referenciais de Qualidade EAD; 

V. Formulário de Verificação in loco; VI. Sapiens/MEC – Sistema de Acompanhamento de 

Processos das Instituições de Ensino.  

O formulário de verificação in loco das condições institucionais193 é um importante 

documento que traz as condições ideais de formatação e configuração pedagógica, estrutural 

e acadêmica, pautado na incessante busca do aprimoramento, eficácia e eficiência da 

qualidade da educação. Todos estes requisitos que devem ser atendidos estão pormenorizados 

ao longo do documento e condensados neste quadro resumo194:  

 

 

                                                           
192 De acordo com o MEC, a EAD é definida como: “a modalidade educacional na qual a mediação didático-

pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de 

informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou 

tempos diversos. Esta definição está presente no Decreto 5.622, de 19.12.2005 (que revoga o Decreto 2.494/98), 

que regulamenta o Art. 80 da Lei 9.394/96 (LDB). ” Ministério da Educação. Educação a Distância. S.d. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas/educacao-superior-a-distancia. Acesso em: 10 

jul. 2018.  
193 Ministério da Educação. Secretaria de Educação a Distância – SESU/MEC. Formulário de Verificação in 

loco das condições institucionais (para uso dos consultores ad hoc da SESU/MEC). S.d. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/formverifinloco-ead.pdf. Acesso em: 30 ago. 2018.   
194 Este quadro resumo está disposto na pg. 21 do Formulário de Verificação in loco das condições institucionais 

(para uso dos consultores ad hoc da SESU/MEC). Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância 

– SESU/MEC. Formulário de Verificação in loco das condições institucionais (para uso dos consultores ad hoc 

da SESU/MEC). S.d. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/formverifinloco-ead.pdf. 

Acesso em: 30 ago. 2018.    

http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas/educacao-superior-a-distancia
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/formverifinloco-ead.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/formverifinloco-ead.pdf
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Os Referenciais de Qualidade EAD195 guiam e norteiam os processos de regulação, 

supervisão e avaliação desta modalidade educacional bem como a interação entre o corpo 

docente (professores e tutores presenciais e dos tutores à distância), o corpo administrativo e 

os estudantes.  Julgo necessário ressaltar as seguintes informações196:  

Não há um modelo único de educação a distância! Os programas 

podem apresentar diferentes desenhos e múltiplas combinações de 

linguagens e recursos educacionais e tecnológicos. A natureza do 

curso e as reais condições do cotidiano e necessidades dos estudantes 

são os elementos que irão definir a melhor tecnologia e metodologia 

a ser utilizada, bem como a definição dos momentos presenciais 

necessários e obrigatórios, previstos em lei, estágios supervisionados, 

práticas em laboratórios de ensino, trabalhos de conclusão de curso, 

quando for o caso, tutorias presenciais nos polos descentralizados de 

apoio presencial e outras estratégias. Apesar da possibilidade de 

diferentes modos de organização, um ponto deve ser comum a todos 

aqueles que desenvolvem projetos nessa modalidade: é a compreensão 

de EDUCAÇÃO como fundamento primeiro, antes de se pensar no 

modo de organização: A DISTÂNCIA.  

 

                                                           
195 Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância. Brasília, ago. 2007. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018.  
196 Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância. Brasília, ago. 2007, p. 07. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018.  

 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
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No que tange ao sistema de comunicação197, este deve permitir ao estudante:  

Resolver, com rapidez, questões referentes ao material didático e seus 

conteúdos, bem como aspectos relativos à orientação de aprendizagem 

como um todo, articulando o estudante com docentes, tutores, colegas, 

coordenadores de curso e disciplinas e com os responsáveis pelo 

sistema de gerenciamento acadêmico e administrativo. Para atender às 

exigências de qualidade nos processos pedagógicos devem ser 

oferecidas e contempladas, prioritariamente, as condições de 

telecomunicação (telefone, fax, correio eletrônico, videoconferência, 

fórum de debate pela Internet, ambientes virtuais de aprendizagem, 

etc.), promovendo uma interação que permita uma maior integração 

entre professores, tutores e estudantes. 

 

Quanto aos laboratórios informáticos198, estes devem possuir, no mínimo:  

Recursos de multimídia e computadores modernos, com leitoras de 

DVD e/ou CD, ligados em rede com acesso à Internet banda larga. 

Também é requisito importante que esse laboratório possua 

refrigeração e iluminação apropriadas, bem como estar equipado 

conforme as especificidades dos cursos que atenderá. 

 

Muitos são os aspectos positivos referentes à educação a distância, entretanto, para 

que esta possa ser executada com sucesso, além de seguir estas normativas do MEC, é 

necessária a legítima e efetiva familiaridade das instituições de ensino, dos docentes e dos 

discentes com o universo digital199, já que200:  

Todo esse quadro impõe à escola desafios ao cumprimento do seu 

papel em relação à formação das novas gerações. É importante que a 

instituição escolar preserve seu compromisso de estimular a reflexão 

e a análise aprofundada e contribua para o desenvolvimento, no 

estudante, de uma atitude crítica em relação ao conteúdo e à 

                                                           
197 Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância. Brasília, ago. 2007, p. 11. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018. 
198 Ministério da Educação. Secretaria de Educação à Distância. Referenciais de Qualidade para Educação 

Superior a Distância. Brasília, ago. 2007, p. 27. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018. Realizarei uma 

análise pormenorizada dos elementos necessários para o funcionamento dos laboratórios de informática no 

segundo capítulo da tese.   
199 Nara Maria Pimentel explica que: “por se tratar de uma modalidade educacional, não pode ser elaborada a 

partir de uma concepção abstrata de educação sem o devido suporte pedagógico, financeiro e tecnológico que 

garanta a todos a educação”. PIMENTEL, Nara Maria. O desenvolvimento e o futuro da educação a distância 

no Brasil.  Revista Inclusão Social, Brasília, DF: v.10 n.1, p.132-146, jul./dez. 2016. Disponível em: 

http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/4178/3648. Acesso em: 15 jul. 2018.  

 
200Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a base. 2017, p. 57. Disponível em: 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso em: 05 set. 2018.  

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/refead1.pdf
http://revista.ibict.br/inclusao/article/view/4178/3648
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf
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multiplicidade de ofertas midiáticas e digitais. Contudo, também é 

imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas 

linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando 

possibilidades de comunicação (e também de manipulação), e que 

eduque para usos mais democráticos das tecnologias e para uma 

participação mais consciente na cultura digital. Ao aproveitar o 

potencial de comunicação do universo digital, a escola pode instituir 

novos modos de promover a aprendizagem, a interação e o 

compartilhamento de significados entre professores e estudantes.   

Luís Paulo Leopoldo Mercado201 apresenta em seu texto “Dificuldades na educação 

a distância online” as seguintes qualidades esperadas no EAD: I. desenho e conteúdo do curso 

claros e objetivos; II. capacitação dos tutores202; III. planejamento apropriado da 

interatividade e do trabalho colaborativo por parte do tutor; IV. incorporação de aprendizagem 

significativa, mapas conceituais e estudo de caso; e V. uso da avaliação formativa e contínua 

dos alunos através de diferentes meios. Como contraponto, elenca as dificuldades, os entraves 

e situações que podem gerar a frustração, a desistência e o abandono dos cursos: I. conteúdo 

do curso desinteressantes para o aluno; II. insuficiente domínio técnico das TIC (por parte dos 

docentes e dos discentes); III. falta de prática do professor na EAD online; IV. falta de 

competência para a tutoria online; V. obstáculos na formação inicial do professor e do tutor 

online devido à escassa formação prática desta matéria nas universidades; VI. falta de 

orientações e de preparação do aluno para estudar online; VII. dificuldades na interações e na 

administração do tempo para a realização dos trabalhos individuais e em grupo; VIII. silêncio 

e orfandade online; IX. práticas não cooperativas e competitivas na EAD; X. excesso de 

conteúdo e custo da impressão de materiais pelos alunos e, por fim, XI. criação de expectativas 

irreais na EAD.  

O Relatório Analítico de Aprendizagem a Distância no Brasil de 2016203 traz o 

ranking das maiores dificuldades anuais das instituições de ensino referentes ao período de 

2010 a 2016. Transcrevo-as a seguir:  

                                                           
201 MERCADO, Luís Paulo Leopoldo. Dificuldades na educação a distância online. Associação Brasileira de 

Educação a Distância. Congresso ABED 2007. Disponível em: 

http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/55200761718PM.pdf. Acesso em: 11 set. 2018.   
202 É essencial o preparo dos tutores virtuais (tutores que interagem com os alunos por meio do ambiente virtual 

de aprendizagem) e dos tutores presenciais (tutores que interagem presencialmente com os alunos nos polos de 

apoio. Nos cursos EAD é muito comum que sejam agendadas datas específicas para que os alunos se dirijam aos 

polos de apoio para que encontrem seus tutores, conversem com eles e esclareçam suas dúvidas).  
203 ABED. Associação Brasileira de Educação a Distância. Censo EAD.Br 2016 Relatório Analítico de 

Aprendizagem a Distância no Brasil. 2016, p.25-26.  Disponível em: 

http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf. Acesso em: 20 mar. 2018.  

http://www.abed.org.br/congresso2007/tc/55200761718PM.pdf
http://abed.org.br/censoead2016/Censo_EAD_2016_portugues.pdf
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Em 2010, foram apresentadas as seguintes questões: I. evasão dos alunos; II. desafios 

organizacionais do ensino presencial (EP) para a educação a distância (EAD); III. resistência 

dos educadores à modalidade EAD; IV. resistência dos alunos à modalidade EAD; e V. 

restrições legais (normas educacionais, de segurança, etc).  

Para 2011, os problemas foram: I. evasão dos alunos; II. desafios organizacionais de 

uma instituição presencial que passa a oferecer EAD; III. custos de produção dos cursos; IV. 

resistência dos educadores à modalidade EAD; e V. demanda insuficiente de alunos 

interessados nos cursos.  

Em 2012, foram identificados os seguintes aspectos: I. evasão dos alunos; II. desafios 

organizacionais de uma instituição presencial que passa a oferecer EAD; III. resistência dos 

educadores à modalidade EAD; IV. custos de produção dos cursos; V. suporte de TI para 

docentes; e VI. resistência dos alunos à modalidade EAD.  

O período de 2013 foi marcado pelo seguinte rol de barreiras: I. evasão dos alunos; 

II. desafios organizacionais de uma instituição presencial que passa a oferecer EAD; III. 

resistência dos educadores à modalidade EAD; IV. custos de produção dos cursos; e V. 

suporte de TI para docentes.  

Em 2014 foram apresentadas as seguintes questões: I. evasão dos alunos; II. 

resistência dos educadores à modalidade EAD; III. resistência dos alunos à modalidade EAD; 

IV. desafios organizacionais de uma instituição presencial que passa a oferecer EAD; V. 

custos de produção dos cursos; VI. suporte de TI para docentes; e VII. demanda de alunos 

interessados nos cursos.  

No ano de 2015 foram mapeados e trazidos os seguintes elementos como desafios a 

serem superados: I. oferecer EAD exige inovação tecnológica constante; II. oferecer EAD 

exige padrão de infraestrutura mais complexo que o presencial; III. o corpo docente da 

instituição acredita que a EAD permite atingir públicos que não poderiam estudar em um 

formato totalmente presencial; IV. oferecer EAD exige inovação constante de processos 

administrativos; e V. oferecer EAD exige o desenvolvimento de estruturas complexas de 

apoio aos alunos.  

Por fim, de acordo com o supracitado Relatório Analítico de Aprendizagem a 

Distância no Brasil, o ano de 2016 é marcado por estas situações e constatações: I. oferecer 

EAD exige inovação em abordagens pedagógicas; II. oferecer EAD exige inovação 
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tecnológica constante; III. o corpo docente da instituição acredita que a EAD permite atingir 

públicos que não poderiam estudar em um formato totalmente presencial; IV. oferecer EAD 

exige inovação constante de processos administrativos; e V. oferecer EAD exige alto padrão 

de infraestrutura.    

Todas as dificuldades, barreiras, expectativas e perspectivas referentes ao EAD supra 

identificadas tomam maior dimensionamento quando se busca a concretização da educação 

de qualidade no cárcere brasileiro (em especial nas unidades penitenciárias que mais sofrem 

com a superlotação, com a insalubridade, com as rebeliões e com a violência). Para corroborar 

esta afirmação, pauto-me nos dizeres de Alvino Augusto de Sá204 sobre os graves problemas 

no sistema penitenciário. O autor os classifica em dois grandes grupos:  

O primeiro grupo são os problemas decorrentes da má gestão da 

coisa pública, falta de interesse político, inabilidade administrativa 

e técnica. Entre os incontáveis e sobejamente conhecidos 

problemas deste grupo, citam-se os seguintes: presídios sem a 

infraestrutura mínima necessária, material e humana, para o 

cumprimento de pena; falta de condições materiais e humanas para 

o incremento dos regimes progressivos de cumprimento de pena, 

conforme prevê o texto legal; superpopulação carcerária, com todas 

as suas inúmeras consequências; descumprimento da lei etc., etc. 

Poder-se-ia mencionar ainda a falta de pessoal administrativo, de 

segurança e disciplina e pessoal técnico formado e habilitado para 

a função. Entretanto, o problema nos parece situar-se mais 

embaixo. O que existe é a falta de pessoal realmente vocacionado. 

O segundo grupo são os problemas inerentes â própria natureza da 

pena privativa de liberdade, sobretudo quando cumprida em regime 

fechado, e os inerentes à própria natureza do cárcere. Entre eles, 

citam-se: o isolamento do preso em relação à sua família, a sua 

segregação em relação à sociedade, a convivência forçada no meio 

delinquente, o sistema de poder (controlando todos os atos do 

indivíduo), relações contraditórias e ambivalentes entre o pessoal 

penitenciário e os presos (o pessoal oferece-lhes apoio e 

assistência, ao mesmo tempo em que os contém, os reprime e os 

pune), entre outros. 
 

 

 

                                                           
204 SÁ, Alvino Augusto de. Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, 

p. 113-114.    



95 
 

A vida entre grades, celas e muros, a frieza nas relações interpessoais, os sentimentos 

de angústia, de vulnerabilidade, de sofrimento, de abandono, de desamparo, de indiferença e 

de isolamento - tão intensos no ambiente carcerário - são grandes empecilhos para o 

desenvolvimento dos vínculos construtivos, afetivos, de engajamento e de interesse nas 

disciplinas e nos estudos, o que, por certo, traz impactos e resultados negativos para as 

políticas destinadas à humanização da pena e à ressocialização.  

Para buscar compreender as razões da falência do sistema penitenciário brasileiro e 

procurar possíveis soluções para a reversão deste quadro, dirijo um dos focos do Capítulo II 

da tese para a análise dos parâmetros internacionais e nacionais destinados à humanização do 

cárcere e ao combate à cultura do encarceramento e, como contraponto, apresento o panorama 

que prevalece no ambiente carcerário nacional: a mais absoluta desumanização e deterioração 

das condições ambientais, estruturais, orgânicas, higiênicas e estruturais impregnadas na 

maioria dos espaços destinados ao cumprimento da pena privativa de liberdade. O outro foco 

do Capítulo II versa sobre as dificuldades para a definição do conceito de educação a distância 

no cárcere, bem como a sua relação com os parâmetros arquitetônicos penais gravados na 

Resolução nº 09, de 2011 (do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária) e com 

os parâmetros dos laboratórios de informática definidos no Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional (ProInfo)205.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Estas diretrizes devem ser analisadas e implementadas em conjunto para que seja viável a garantia universal 

da educação a distância no sistema penitenciário brasileiro. 
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II – EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: 

PERSPECTIVAS E DESAFIOS 

“A educação é um direito que constitui a 

condição do ser humano, uma vez que a partir 

dela se constrói o laço de pertencimento à 

sociedade, à palavra, à tradição, à linguagem, 

em resumo à transmissão e recreação da 

cultura, essencial para a condição humana”. 

(Francisco Scarfó206) 

 

O Estado Democrático de Direito brasileiro reconhece a legitimidade e a legalidade 

da aplicação da pena privativa de liberdade, o cumprimento da pena em regime inicialmente 

fechado e a emprega para os infratores que praticam as transgressões penais mais graves. Por 

se tratar de medida extremamente rigorosa - já que, em plano jurídico, a prisão é a punição e 

segregação mais aguda à qual a pessoa pode ser submetida207 - esta deve ser pautada pelos 

preceitos internacionais e nacionais que sustentam a humanização do cárcere208, a preservação 

dos direitos209 não atingidos por sentença durante todo o cumprimento da pena, a manutenção 

da condição de pessoa, a dignidade humana, a cidadania e os preceitos que regem a 

democracia. A restrição é à liberdade e não à individualidade e à singularidade da pessoa 

humana.  

 

 

                                                           
206 SCARFÓ, Francisco José. El derecho a la educación en las cárceles como garantía de la educación en 

derechos humanos. Revista IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), nº 36 Edición Especial sobre 

Educación en Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Julio – Diciembre, 2003, p. 291. (Tradução nossa). 

Francisco Scarfó é pedagogo, Mestre em Direitos Humanos pela Universidad del Plata e atuante em questões 

que versam sobre a educação no sistema penitenciário. É também o fundador e atual presidente do Grupo de 

Estudio sobre Educacion em Cárceles (GESEC).      

207 Para Bauman, “a prisão é a forma última e mais radical de confinamento espacial”. BAUMAN, Zygmunt. 

Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar. 1999, p. 114.        

208 A pena privativa de liberdade é adotada em substituição às penas corpóreas, cruéis e de morte e tem cunho 

retributivo ao invés de vingativo. Das lições de Cesare Beccaria, tem-se que: “a pena de morte não se apoia, 

assim, em nenhum direito. É uma guerra declarada a um cidadão pela nação, que julga a destruição desse cidadão 

necessária ou útil. Se eu provar, porém, que a morte não é útil nem necessária, terei ganho a causa da 

humanidade”.  BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas.  Tradução Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin 

Claret, 2003, p. 32.        

209 Os principais documentos que sustentam o direito universal à educação já foram dispostos na parte 

introdutória do Capítulo I.  
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É importante destacar que a LEP prevê, em seu art. 4º, que o Estado deverá recorrer 

à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. 

Como consequência a esta configuração jurídica, tem-se os seguintes resultados: I. a 

preservação do status de cidadão210 às pessoas que estejam cumprindo pena privativa de 

liberdade211; II. a validação e o reconhecimento de que o cárcere deve ser de cunho transitório 

na vida dos presidiários; III. a compreensão de que toda a estrutura que envolve o sistema 

penitenciário nacional faz parte da sociedade brasileira e, por este motivo, não se pode ter uma 

visão fragmentada, apartada e isolada deste sistema e das pessoas que estão inseridas nele. 

Pelo contrário, a busca pelo cunho humano, digno e ressocializador do cárcere bem como pelo 

efetivo acesso dos presidiários a todos os direitos a eles garantidos por lei devem estar 

presentes nas discussões e pautas políticas, jurídicas, econômicas e sociais, vez que a 

universalização dos direitos constitucionalmente previstos e da garantia da vida digna a todos 

os cidadãos enseja a atuação articulada do Estado em conjunto com a sociedade; e, por fim, 

IV. o rol de assistências dirigidas ao preso e ao egresso do sistema penitenciário previsto no 

art. 11 da LEP (quais sejam: assistência material; à saúde; jurídica; educacional; social e 

religiosa)  deve ser delineado, analisado e aplicado em conjunto, vez que todos estes são 

pilares basilares e fundamentais para o apoio dirigido à pessoa inserida no universo prisional.  

É fundamental que o Brasil siga as diretrizes gravadas em documentos e referências 

internacionais e nacionais que apresentem condições e parâmetros para uma boa organização 

penitenciária que verdadeiramente proporcionem a humanização e a salubridade do ambiente, 

                                                           
210 Alessandra Teixeira discorre sobre a pessoa presa como sendo sujeito de direitos, descrevendo os impactos 

acarretados pela alteração das políticas penais que eram apenas e tão somente destinadas à punição do preso para 

as políticas cujo cunho é a sua ressocialização durante e após o período de privação de liberdade: “essa passagem 

marca mais do que a instalação de uma nova mediação entre as orientações positivas e liberais no que se refere 

à prisão, através de princípios humanitários; ela demarca antes um novo campo de construção jurídica do preso, 

sua posição como sujeito de direitos”. TEIXEIRA, Alessandra. Do sujeito de direito ao estado de exceção: o 

percurso contemporâneo do sistema penitenciário brasileiro. Dissertação (Mestrado). Universidade de São Paulo, 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia. São Paulo: 2006, p.28.      

211 Pautando-me nos princípios lógicos fundamentais da identidade e da não-contradição discorro sobre a 

incompatibilidade entre o Estado Democrático de Direito e a classificação dos seres humanos entre pessoas e 

não pessoas: se todos os indivíduos são pessoas, todos devem ser tratados como pessoas - logo, não se pode tratar 

alguns indivíduos como pessoas e outros indivíduos como não pessoas. Esta lógica argumentativa se reflete no 

pleno exercício da cidadania e no direito universal à vida digna e aos direitos dela decorrentes. Justifico a 

afirmação desta proposição com embasamento no raciocínio tecido pelo matemático indiano Augustus De 

Morgan (1806–1871), nas Leis de Morgan, que se referem ao tema das equivalências lógicas. Há duas 

equivalências lógicas de importância que formulam as correlações entre conjunção, disjunção e negação. O 

Professor Morgan mudou-se para Londres, onde se formou e, em 1828, iniciou sua carreira como professor de 

matemática. A sua maior contribuição para o conhecimento foi como reformulador da lógica. Universidade de 

São Paulo. Augustus de Morgan (1806-1871). S.d. Disponível em: http://ecalculo.if.usp.br/historia/morgan.htm. 

Acesso em: 06 jan. 2018.  

http://ecalculo.if.usp.br/historia/morgan.htm
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o combate à cultura do encarceramento (afinal, conforme previamente esclarecido, o direito 

penal – em especial, a privação de liberdade212 - somente deveria ser empregado após o 

esgotamento dos outros instrumentos punitivos213) e a dignidade da vida de quem esteja 

cumprindo pena atrás das grades, permitindo que os direitos previstos em legislação estejam 

concretamente ao alcance de todos os presidiários em todas as penitenciárias brasileiras.  

Destaco em especial os seguintes documentos estrangeiros: as Regras de Mandela214 

e a Revisão Periódica Universal215 e o seguinte documento nacional: Resolução nº. 09, de 18 

de novembro de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)216. 

Durante 55 anos, os Estados utilizaram as Regras Mínimas para o Tratamento de Presos como 

um guia para estruturar sua justiça e sistemas penais. Finalmente em 22 de maio de 2015 as 

Nações Unidas formalizaram um novo corpo de normas e parâmetros destinados à 

                                                           
212 A Organização Internacional International Centre for Prision Studies publicou em 2016 uma lista 

internacional comparando as taxas de encarceramento em âmbito mundial. De acordo com as referidas pesquisas, 

naquele ano o Brasil figurava no ranking como o 30º país em taxa de encarceramento, com 307 presos por 

100.000 habitantes, o que mostra que a cultura do encarceramento ainda prevalece no país.  International Centre 

for Prision Studies. ICPS, 2016. Disponível    

em:http://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition

_0.pdfAcesso em: 20 jan. 2018.            
213 No Brasil, cabe ao art. 319 do CPP prever diversas medidas cautelares diversas da prisão.  É importante 

observar que os preceitos que buscam medidas alternativas à prisão não estão previstos apenas no ordenamento 

jurídico brasileiro. Paulo Gustavo Guedes Fontes apresenta, em seu artigo “O foro privilegiado na França”, as 

seguintes considerações referentes ao ordenamento jurídico francês: “o Ministério Público tem à sua disposição 

um amplo leque de medidas alternativas à deflagração da action publique, como é conhecida a ação penal 

pública. Elas vão da advertência ao autor do fato às medidas previstas na composition pénale, espécie de 

transação penal sujeita à homologação pelo presidente do tribunal, quando a pena máxima for de cinco anos de 

prisão; a composição pode incluir medidas diversas, como pagamento de multa, prestação de serviços à 

comunidade, frequência a estágios e cursos, recolhimento da carteira de habilitação e do passaporte por 

determinado período etc”. FONTES, Paulo Gustavo Guedes. O foro privilegiado na França. Boletim Científico 

ESMPU, Brasília: a. 10 – n. 34, p. 37-52 – jan./jun. 2011, p. 42. Disponível em: 

http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n-34-janeiro-junho-de-2011/foro-

privilegiado-na-franca. Acesso em: 04 dez. 2018.  
214 Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos. Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Conselho Nacional de Justiça – 1. Ed – 

Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf. Acesso em: 

17 ago. 2018.     
215 UNESCO. O Brasil na Revisão Periódica Universal das Nações Unidas: principais documentos do segundo 

ciclo. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2012. Disponível em:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002185/218516m.pdf. Acesso em: 20 jun. 2018.   
216 Esta Resolução é responsável por editar as Diretrizes Básicas para a Arquitetura Penal. Retomarei este assunto 

nos próximos tópicos do Capítulo II da tese. Departamento Penitenciário Nacional. DEPEN. Ministério da 

Segurança Pública. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. CNPCP. 20 abril 2017. Disponível 

em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/composicao. Acesso em: 25 maio 2018.      

http://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf
http://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_prison_population_list_11th_edition_0.pdf
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n-34-janeiro-junho-de-2011/foro-privilegiado-na-franca
http://boletimcientifico.escola.mpu.mp.br/boletins/boletim-cientifico-n-34-janeiro-junho-de-2011/foro-privilegiado-na-franca
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002185/218516m.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/composicao
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reestruturação do atual modelo de sistema penal. Esta nova parametrização está 

consubstanciada nas Regras de Mandela217:   

A atualização das Regras Mínimas fornece-nos orientações 

atualizadas e muito mais precisas, com instruções exatas para 

enfrentar a negligência estatal, prestigiando a dignidade daqueles em 

situação de privação de liberdade para devolver-lhes a essência de 

seres humanos que são e, bem por isso, obrigam sejam respeitados, 

proteção contra qualquer espécie de tratamento ou castigo degradante 

ou desumano, acomodações razoáveis para pessoas com deficiências 

físicas e mentais, entre outras orientações. Apesar de o Governo 

Brasileiro ter participado ativamente das negociações para a 

elaboração das Regras Mínimas e sua aprovação na Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 2015, até o momento não está essa normativa 

repercutida em políticas públicas no país, sinalizando o quanto carece 

de fomento em nosso país a valorização das normas de direito 

internacional dos direitos humanos. As Regras de Mandela podem e 

devem ser utilizadas como instrumentos a serviço da jurisdição e têm 

aptidão para transformarem o paradigma de encarceramento praticado 

pela justiça brasileira. 

 

Ressalto a Regra de número 104218, que dispõe sobre educação e lazer:  

1. Instrumentos devem ser criados para promover a educação de todos 

os presos que possam se beneficiar disso, incluindo instrução 

religiosa, em países onde isso é possível. A educação de analfabetos e 

jovens presos deve ser compulsória, e a administração prisional deve 

destinar atenção especial a isso. 2. Na medida do possível, a educação 

dos presos deve ser integrada ao sistema educacional do país, para que 

após sua liberação eles possam continuar seus estudos sem maiores 

dificuldades.   

 

                                                           
217 As Regras de Mandela levam em consideração instrumentos internacionais vigentes no país, como o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e 

a Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo 

Facultativo. Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para 

o Tratamento de Presos. Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do 

Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Conselho Nacional de Justiça – 1. 

Ed – Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016, p. 10. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf. Acesso em: 

17 jul. 2018.         
218 Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Mandela: Regras Mínimas das Nações Unidas para o 

Tratamento de Presos. Conselho Nacional de Justiça, Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Conselho Nacional de Justiça – 1. Ed – 

Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2016 Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf. Acesso em: 

17 jul. 2018. 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/05/39ae8bd2085fdbc4a1b02fa6e3944ba2.pdf
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Sobre o mecanismo Revisão Periódica Universal (RPU), este instrumento de extrema 

importância para a análise das condições e dos pontos de melhoria do sistema carcerário foi 

criado em 2007 por meio da Assembleia Geral da ONU (Resolução n. 60/251), a qual 

estabeleceu o próprio Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, e do qual o 

Brasil219faz parte:  

Pela Revisão Periódica Universal (RPU), os 193 países-membros da 

ONU são convidados a relatar, a cada quatro anos, os avanços e o 

estágio atual de cumprimento das obrigações internacionais assumidas 

em direitos humanos. O mecanismo é hoje, portanto, talvez um dos 

poucos instrumentos realmente universais que visam a estimular um 

diálogo perene e construtivo entre Estado e Sociedade Civil voltado à 

promoção, proteção e defesa dos direitos humanos. O Brasil 

apresentou pela primeira vez seu relatório nacional em 2008 em 

Genebra e, desde então, tem despendido esforços no sentido de relatar 

progressos e eventuais desafios na construção de um país que inclua, 

proteja e respeite os direitos humanos.  

 

O principal objetivo da RPU220 é melhorar a situação dos direitos humanos dos países 

e, para tanto, é imprescindível a realização do mapeamento e da identificação das demandas 

mais graves e das maiores violações destes (os direitos humanos) em qualquer que seja o local. 

Ademais, a RPU estimula e incentiva o compartilhamento internacional das práticas mais 

eficazes para a proteção destes direitos221. Em 2017, o Brasil recebeu um relatório com 246 

recomendações sobre os direitos humanos (incluindo neste rol a busca pela melhoria da 

situação do cárcere brasileiro)222.  

                                                           
219 UNESCO. O Brasil na Revisão Periódica Universal das Nações Unidas: principais documentos do segundo 

ciclo. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2012, p. 07. Disponível em:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002185/218516m.pdf. Acesso em: 20 jun. 2018.       
220 Cabe à RPU analisar a extensão em que os Estados respeitam as suas obrigações de direitos humanos 

estabelecidos, senão vejamos: “(1) na Carta das Nações Unidas; (2) na Declaração Universal de Direitos 

Humanos; (3) nos instrumentos de direitos humanos dos quais o Estado seja parte (tratados de direitos humanos 

ratificadas pelo Estado em questão); (4) nas promessas e nos compromissos voluntários feitos pelo Estado (p.ex. 

as políticas de direitos humanos nacionais e/ou os programas implementados); e, (5) na lei humanitária 

internacional aplicável”. UNESCO. O Brasil na Revisão Periódica Universal das Nações Unidas: principais 

documentos do segundo ciclo. Brasília: Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 2012, p. 

07. Disponível em:  http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002185/218516m.pdf. Acesso em: 20 jun. 2018.    

221 Cada Estado-membro das Nações Unidas é avaliado a cada quatro anos e meio. O primeiro ciclo da Revisão 

Periódica Universal foi encerrado em 2011. Em novembro de 2016, foi concluído o segundo ciclo. O terceiro 

ciclo da RPU teve seu início em maio de 2017 e ocorrerá até outubro/novembro de 2021.                

222 O relatório “Draft report of the Working Group on the Universal Periodic Review”, elaborado pela Human 

Rights Council/ United Nations em maio de 2017 está integralmente disponibilizado em língua inglesa em: 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/05/A_HRC_WG.6_27_L.9_Brazil.pdf. Acesso em: 19 out. 2018. 

Dentre as recomendações, destaco a 6.80, que recomenda a necessidade de adoção urgente de medidas destinadas 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002185/218516m.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002185/218516m.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/05/A_HRC_WG.6_27_L.9_Brazil.pdf
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Quanto ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária223, este importante 

Órgão vinculado à execução penal:  

Tem proporcionado, segundo consta da exposição de motivos, valioso 

contingente de informações, de análises, de deliberações e de estímulo 

intelectual e material às atividades de prevenção da criminalidade. 

Preconiza-se para esse Órgão a implementação, em todo o território 

nacional, de uma nova política criminal e principalmente penitenciária 

a partir de periódicas avaliações do sistema criminal, criminológico e 

penitenciário, bem como a execução de planos nacionais de 

desenvolvimento quanto às metas e prioridades da política a ser 

executada. 

 

Os gráficos disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional, abaixo 

apresentados, trazem, respectivamente, o mapa estratégico 2015-2019224 e os indicadores e 

                                                           
ao impedimento da tortura, da violência, da superlotação e das condições degradantes que prevalecem nas prisões 

brasileiras. (Em inglês: “Adopt without delay urgent measures to stop torture, violence, killings and serious 

overcrowding and degrading conditions in the prisons in Brazil”). United Nations. Human Rights Council. Draft 

report of the Working Group on the Universal Periodic Review. Maio 2017, p. 08. Disponível em: 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/05/A_HRC_WG.6_27_L.9_Brazil.pdf. Acesso em: 19 out. 2018.    

223 Departamento Penitenciário Nacional. DEPEN. Ministério da Segurança Pública. Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária. CNPCP. 20 abril 2017. Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-

direitos/politica-penal/cnpcp-1/composicao. Acesso em: 25 maio 2018.   
224 Departamento Penitenciário Nacional. Ministério Extraordinário da Segurança Pública. DEPEN. Mapa 

Estratégico 2015-2019. Gráfico publicado no site do DEPEN. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/planejamento-estrategico-1/planejamento-estrategico-1. Acesso em: 20 abril 

2018.      

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2017/05/A_HRC_WG.6_27_L.9_Brazil.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/composicao
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/cnpcp-1/composicao


102 
 

metas do planejamento estratégico225 para a humanização do cárcere no Brasil:  

 

 

 

                                                           
225Departamento Penitenciário Nacional. Ministério Extraordinário da Segurança Pública. DEPEN. Indicadores 

e metas do planejamento estratégico (2015-2019). Gráfico publicado no site do DEPEN. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/planejamento-estrategico-1/indicadores-e-metas-do-planejamento-

estrategico/promover-sistema-penal-justo. Acesso em: 20 abril 2018.   

http://depen.gov.br/DEPEN/depen/planejamento-estrategico-1/indicadores-e-metas-do-planejamento-estrategico/promover-sistema-penal-justo
http://depen.gov.br/DEPEN/depen/planejamento-estrategico-1/indicadores-e-metas-do-planejamento-estrategico/promover-sistema-penal-justo
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As metas e os objetivos estratégicos são fundamentais para o dimensionamento dos 

espaços nos quais os direitos serão vivenciados226 e concretizados. Para tanto, demandam a 

integração, a interlocução e a harmonia entre as normas jurídicas, os recursos humanos, 

estruturais, materiais e financeiros e a arquitetura e a engenharia penais227 dos espaços 

destinados228 aos setores externos, intermediários e internos229 das penitenciárias.  

São eles:  

                                                           
226 Ao traçarem um panorama sobre o desenvolvimento urbano nacional, Diogo Coutinho, Juliana Marques, Julia 

Azevedo Moretti, Marcelo Pacheco e Fernanda Rozo observam que: “não chega a ser uma novidade dizer que 

desenvolvimento urbano no Brasil é marcado por um modelo excludente, no qual a informalidade e a segregação 

socioterritorial moldam a construção do espaço urbano e afetam parcela significativa da população Entre os 

fatores que contribuíram para tal quadro está um marco jurídico-institucional gerador de regras elitistas e 

excludentes de uso e ocupação do solo e, mais genericamente, a definição da própria propriedade privada. Assim, 

constata-se que a legislação contribuiu, de forma regressiva, para a criação de um cenário permanente de altos 

preços da terra, especulação imobiliária, desenfreada informalidade e segregação socioterritorial”. COUTINHO, 

Diogo. MARQUES, Juliana. MORETTI, Julia Azevedo. PACHECO, Marcelo. ROZO, Fernanda. O direito nas 

políticas públicas urbanas e habitacionais: o uso de instrumentos urbanísticos no município de Santo André, 

São Paulo. Cadernos Gestão Pública e Cidadania, São Paulo: v. 19, n. 64, Jan./Jun. 2014, p.59-60. Disponível 

em: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/article/view/9156/25691. Acesso em: 05 fev. 2018. Os 

autores não dirigem o foco do texto para as estruturas e construções penitenciárias, porém, estes apontamentos 

são todos aplicáveis ao contexto prisional.  
227 Núcleo de Engenharia e Arquitetura (NEDEX). Departamento Penitenciário Nacional. Ministério da 

Segurança Pública. S.d.: “Ato do Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional instituiu o Núcleo de 

Engenharia e Arquitetura – NEDEX no âmbito do DEPEN.  O NEDEX tem por objetivo supervisionar, 

acompanhar, fiscalizar, controlar e executar as atividades de projetos, obras e serviços de engenharia e 

arquitetura em imóveis destinados às Penitenciárias Federais ou Sede do DEPEN”. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/direx/nedex. Acesso em: 21 out. 2018. 
228 Das lições de Antônio Torres Montenegro tem-se que: “o espaço onde se constrói uma cidade nos convida 

para o reconhecimento de um espectro infinito de determinações/relações. É nesse plano intrincado que homens, 

mulheres, crianças, velhos e velhas estabelecem, projetam, realizam suas vidas”. MONTENEGRO, Antônio 

Torres. História oral e memória: a cultura popular revisitada. 5. ed. São Paulo: Contexto, 2003, p. 56.     

229 Este gráfico foi divulgado no evento “Fundo penitenciário: os desafios de regulamentação e os padrões para 

os estabelecimentos prisionais”, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público em 2018 e está 

publicado em: Conselho Nacional do Ministério Público. Fundo penitenciário: os desafios de regulamentação e 

os padrões para os estabelecimentos prisionais. 2018, p. 27. Disponível em:  

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7

%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf. Acesso 

em: 20 out. 2018.         

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/cgpc/article/view/9156/25691
http://depen.gov.br/DEPEN/direx/nedex
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf
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Percebe-se a complexidade que abrange a projeção, a construção, a execução e a 

manutenção dos ambientes carcerários, já que as penitenciárias devem conjugar - de maneira 

segura -  os espaços que são destinados à reclusão (função punitiva da pena) com os espaços 

destinados à humanização, à ressocialização e ao rol de assistências previsto na LEP (ressalto 

para a tese, em especial, a capacitação educacional e laborativa).  Vale dizer, portanto, que a 

estrutura penitenciária deve garantir a segurança de todas as pessoas envolvidas e inseridas no 

ambiente carcerário230 e, concomitantemente, deve estar em harmonia com a projeção de 

                                                           
230 É importante lembrar que as penitenciárias não são habitadas apenas e tão somente pelos presidiários, pelo 

contrário, muitos profissionais trabalham nestes ambientes (tomando por base o edital nº 01 do concurso público 

destinado ao provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio - nos cargos de Especialista em 

Assistência Penitenciária, de Agente Penitenciário Federal e de Técnico de Apoio à Assistência Penitenciária, 

do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça – publicado pela Banca CESPE em 17 de abril 

de 2015, são oferecidas vagas nas seguintes áreas: enfermagem, farmácia, pedagogia, psicologia, terapia 

ocupacional e técnico em enfermagem. O tópico 2.3.1 prevê que “a jornada de trabalho dos ocupantes de todos 

os cargos é de 40 horas semanais ou, nos casos aos quais se aplique o regime de plantões, até 192 horas mensais”. 

Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Universidade de Brasília. CESPE/UnB. Departamento 

Penitenciário Nacional. 2015. Disponível em: 

http://www.cespe.unb.br/concursos/DEPEN_15/arquivos/ED_1_2015_DEPEN_15_ABT.PDF. Acesso em: 18 

out. 2018) e muitas pessoas ingressam no local para visitar os presos.  Todos os atores envolvidos no ambiente 

penitenciário têm o direito de transitarem e de estarem em ambientes sadios e salubres. Lembro ainda que, de 

acordo com o art. 5º, inciso XLV da CF/88: “ nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a 

http://www.cespe.unb.br/concursos/DEPEN_15/arquivos/ED_1_2015_DEPEN_15_ABT.PDF
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ambientes ventilados, amplos, arejados, iluminados e que permitam o deslocamento 

operacional para a realização de todas as atividades assistenciais cujas quais os presos têm 

direito. José Roberto Tenório Filho, Suzann Flávia Cordeiro de Lima, Aloísio Batista de 

Carvalho Neto, Dayane Alexandre Correia, Débora Teixeira Correia Leite, Camila Costa de 

Lima e Hedhyliana Walkyria Rodrigues de Melo231 explicam que:  

A problemática da arquitetura penal brasileira não se restringe 

somente à construção de unidades arrojadas, sendo um tema 

complexo, com necessidade de âmbito interdisciplinar, que sugere a 

análise de diversos outros fatores, desde a concepção do projeto até a 

seleção de materiais e sistemas construtivos que deve ser baseada não 

somente em termos de desempenho estrutural. Sobre questões de 

desempenho dos materiais, as soluções aqui apresentadas em termos 

de sistemas construtivos são satisfatórias em vários aspectos: 

segurança, agilidade de execução, qualidade da estrutura, 

racionalização da construção e outros.  

 

Os desenhos e projetos arquitetônicos devem estar em conformidade com a LEP (que 

prevê os direitos, deveres e disciplina destinados a todos presidiários, aborda a aplicação das 

sanções e das recompensas232 e busca proporcionar meios para a reinserção social após o 

cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória) para garantirem a cidadania no 

cárcere. Conforme Santiago Mir Puig233 leciona: 

                                                           
obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos 

sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. Antoinette Chauvenet, 

Françoise Orlic e Georges Benguigui, entretanto, mostram os efeitos da já citada síndrome do emparedamento 

que afeta grande parte dos agentes penitenciários: “na prisão, as situações difíceis às quais os surveillants devem 

fazer frente são, com efeito, múltiplas e particularmente pesadas: agressões verbais; de maneira mais rara, 

agressões físicas; brigas e acertos de contas entre prisioneiros; depressões; automutilações; tentativas de suicídio; 

doenças; suicídios; crises de loucura; greves; motins; tentativas de evasão; tentativas de incêndios voluntários; e 

também a miséria social, moral, intelectual e mental que acompanha o aprisionamento e, por último, o peso do 

próprio imaginário sobre o crime e a criminalidade”. CHAUVENET, Antoinette. ORLIC, Françiose. 

BENGUIGUI, Georges. Le monde des surveillants de prision. Paris: Press Universitaires de France, 1994, p. 

102-103. A palavra “surveillants”, de origem francesa, significa “supervisores”.  

231 TENÓRIO FILHO, José Roberto. LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de. CARVALHO NETO, Aloísio Batista 

de. CORREIA, Dayane Alexandre. LEITE, Débora Teixeira Correia. LIMA, Camila Costa de. MELO, 

Hedhyliana Walkyria Rodrigues de. Estado da arte dos sistemas construtivos de unidades penais de regime 

fechado no Brasil. XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Alagoas: Nov. 2014, p. 3335. 

Disponível em: http://www.infohab.org.br/entac2014/artigos/paper_2.pdf. Acesso em: 02 mar. 2018.       

232 O Cap. IV da LEP (arts.38 a 60) versa sobre os deveres, os direitos e a disciplina dos presidiários. De acordo 

com o art. 53 da LEP: “constituem sanções disciplinares: I - advertência verbal; II - repreensão; III - suspensão 

ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único); IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos 

estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei. V - inclusão no 

regime disciplinar diferenciado”.   O art. 56, por sua vez, consagra: “são recompensas: I - o elogio; II - a 

concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma 

de concessão de regalias”.           
233 MIR PUIG, Santiago. Funcion de la pena y teoria del delito en el estado social y democratico de derecho. 2. 

ed. Barcelona: Bosch, 1982, p.33-34. O texto original está escrito em língua espanhola: “El planteamiento 

http://www.infohab.org.br/entac2014/artigos/paper_2.pdf
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O fundamento democrático não deve servir somente a maioria, como 

também deve respeitar e atender a toda minoria e a todo cidadão, na 

medida em que isso seja compatível com a paz social. Nesta 

perspectiva, o Direito Penal deve respeitar a dignidade do preso. O 

primeiro aspecto impede a imposição de penas incompatíveis com a 

sensibilidade de nosso momento histórico: tortura, morte...; o segundo 

obriga a oferecer ao condenado possibilidades para sua 

ressocialização e reinserção social, em uma concepção democrática de 

execução das penas”. (Tradução nossa) 

Apesar dos esforços empreendidos para a humanização do cárcere, ainda prevalece 

grande tensão nesta relação estabelecida entre o Estado Brasileiro e os cidadãos. Constata-se 

neste campo a predominância de um assombroso distanciamento entre as diretrizes filosóficas 

e normativas da pena234, das ferramentas destinadas à ressocialização dos presidiários e dos 

egressos do sistema carcerário e a realidade caótica, brutal e cruel do sistema penitenciário 

nacional precipuamente marcado pela superlotação235, pela ausência de recursos, pela 

violência, proliferação de doenças respiratórias e dermatológicas e pelas condições precárias, 

de abandono, de esquecimento e de miserabilidade de vida humana. Quanto à relação 

simbiótica desenvolvida entre as pessoas encarceradas e a arquitetura penitenciária, Alvino de 

Sá236 apresenta as seguintes considerações:  

                                                           
democrático no sólo debe servir a la mayoría, sino también respetar y atender a toda minoria y todo ciudadano, 

em la medida em que ello sea compatible com la paz social. Desde esta perspectiva el Derecho penal no sólo 

debe defender de los delincuentes a la mayoría, sino que há de respetar la dignidade del delincuente e intentar 

ofrecerle alternativas a su comportamento criminal. Lo primero impede la imposición de penas incompatibles 

com la sensibilidade de nuestro momento histórico: torturas, muerte ... Lo segundo obliga a oferecer al 

condenado possibilidades para su resocialización y reinserción social”.         
234 Segundo Ricardo Dip: “a pena é a reação exigida pelo direito e a justiça frente à culpa; são como o golpe e o 

contragolpe. Por isso, a ordem violada com o fato culpável exige a reintegração e o restabelecimento do equilíbrio 

turbado. A pena propriamente dita não pode, pois, ter outro sentido e finalidade que aquele que foi indicado, 

reinstalar novamente na ordem do dever o violador do direito, que se havia apartado dela”. DIP, Ricardo; 

MORAES Jr.; Volney Corrêa Leite de. Crime e Castigo – Reflexões Politicamente Incorretas. Campinas: 

Millennium, 2002, p. 242  

 
235 Simone de Alcântara Savazzoni analisa a situação das pessoas com locomoção reduzida nas edificações 

penitenciárias: “não seria ousado se inferir que em tais instituições não existem condições sequer para a 

locomoção de tais pessoas, violando um direito fundamental de primeira dimensão, ao impossibilitar o exercício 

do direito de ir e vir. Não seria visionário, se afirmar que, também, não há condições para o livre exercício do 

trabalho, inclusive pelo deficiente, fator preponderante para a socialização do indivíduo, através da participação 

nas oficinas e cursos profissionalizantes que teriam, em tese, direito”. SAVAZZONI, Simone de Alcântara. 

Dignidade da pessoa humana e cumprimento de pena das pessoas com deficiência. Revista Eletrônica da 

Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo: v.3, 2010. p. 27. 

 
236 Alvino de Sá é psicólogo atuante no sistema penitenciário do Estado de São Paulo há mais de 30 anos. 

Professor de Criminologia, desenvolve suas investigações acadêmicas na linha de pesquisa voltada para os 

estudos acerca da Criminologia Clínica aplicada à execução penal, sobretudo no que diz respeito à 

ressocialização do preso. SÁ, Alvino Augusto de. A “ressocialização” de presos e a terceirização de presídios: 

impressões colhidas por um psicólogo em visita a dois presídios terceirizados. In: WORD SECURITY 
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Ora, o que se observa nos cárceres em geral é um espaço arquitetônico 

caracterizado pela rigidez, austeridade, primitivismo, seja por conta 

das linhas predominantes, dos tipos de solução de espaço adotadas, 

das cores escolhidas (ou “não escolhidas”), do acabamento feito (ou 

“não feito”), seja por conta do total descaso para com esse espaço, já 

que o que se tem a preservar é simplesmente um cárcere, destinado à 

prisão e segregação dos odiados “bandidos” . . . “Melhor coisa eles 

não merecem” [...]. Esse total descaso, desumanamente sádico, 

acarreta obviamente uma crescente e grave deterioração do espaço 

arquitetônico, com agregados de primitivismo e austeridade 

totalmente desnecessários, pelo que se desvanece rapidamente o que 

nele possa inspirar paz, tranquilidade, bem-estar. Em contrapartida, 

incrementam-se e se acumulam características associadas e um visual 

rude, austero, primitivo. Um visual como esse, seja ele próprio do 

espaço arquitetônico inicialmente planejado, seja ele decorrente da 

deterioração do espaço, dificilmente suscitará emoções e experiências 

positivas, construtivas”. [...]. O espaço arquitetônico hostil e/ou 

deteriorado constitui-se, portanto num sério obstáculo ao processo de 

reintegração social.  

 

E mais, há de se considerar também as precárias condições sanitárias, onde são muito 

comuns os surtos de doenças (sendo os mais frequentes os de tuberculose, sarna (escabiose), 

viroses - como o rotavírus- e hanseníase). Esta situação é nominada pelos profissionais da área 

da saúde como o “massacre silencioso”, pois estas doenças, que, em condições salubres, são 

facilmente tratáveis, se alastram com altíssima intensidade nos ambientes superlotados, 

escuros, úmidos, superaquecidos e insalubres e matam mais do que os atos violentos nas 

prisões. O confinamento dificulta o acesso às ações preventivas e curativas destinadas à 

garantia da saúde e o encarceramento em massa é um agravante desta situação.  

Para a contenção desta situação e a garantia do acesso universal à saúde, em 2014 o 

Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

                                                           
CONGRESS - 2002, 2002, São Paulo – SP: Word Security Congress - 2002, p. 52-56. Disponível em: 

http://www.escolamp.org.br/arquivos/21_01.pdf. Acesso em 30 out. 2018.  

 
 

 

http://www.escolamp.org.br/arquivos/21_01.pdf
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Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP)237.  Não por acaso, Loïc Wacquant238 

afirma que as penitenciárias brasileiras:  

 

Se parecem mais com campos de concentração para pobres, ou com 

empresas públicas de depósito industrial dos dejetos sociais, do que 

com instituições judiciárias servindo para alguma função penalógica 

– dissuasão, neutralização ou reinserção. O sistema penitenciário 

brasileiro acumula com efeito as taras das piores jaulas do Terceiro 

Mundo, mas levadas a uma escala digna do Primeiro Mundo, por sua 

dimensão e pela indiferença estudada dos políticos e do público: 

entupimento estarrecedor dos estabelecimentos, o que se traduz por 

condições de vida e de higiene abomináveis, caracterizadas pela falta 

de espaço, ar, luz e alimentação.  
 

As atrocidades existentes nas penitenciárias estão retratadas em inúmeras produções 

nacionais artísticas, bibliográficas, cinematográficas e literárias, dentre as quais: I. o livro 

“Estação Carandiru”, de Drauzio Varella239; II. os livros “Descasos” e “Descasos 2”, escritos 

por Alexandra Szafir240; III. o documentário “O prisioneiro da grade de ferro (auto-retrato) ”, 

                                                           
237 Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das 

Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. 2014. Disponível em: 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnaisp.php. Acesso em: 07 fev. 2018. Nos dias 22 e 23 de novembro de 2017 

foi realizado o evento “Alimentação, Prisões e Direitos Humanos” para os debates acerca do direito à alimentação 

no cárcere; os alimentos como fontes de energia e preservação da saúde e a necessidade de capacitação das 

pessoas para o armazenamento e manipulação dos alimentos de maneira correta (no cárcere, são frequentes as 

contaminações dos alimentos por salmonela, E.coli O157, rotavirus e norovirus). A iniciativa para a realização 

deste Encontro foi do Grupo de Pesquisa Democracia, Saúde e Ambiente (ligado à Universidade Federal de 

Uberlândia), e do Instituto de Saúde, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde do Governo de São Paulo. 

Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação. Alimentação, Prisões e Direitos 

Humanos. 2017. Disponível em:  http://www.andhep.org.br/artigo.php?c=179&a=Grupos%20de%20Trabalho. 

Acesso em: 25 jun. 2018.  
238 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Trad. André Telles. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011, p. 13.  

239 VARELLA, Drauzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Nesta obra, apresentada 

no início da tese, Dráuzio Varella discorre sobre suas experiências como médico voluntário neste universo tão 

complexo, peculiar e singular: a Casa de Detenção de São Paulo (também conhecida como Carandiru) - tão 

próximo do centro da cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, tão distante da vivência e da ciência da população 

brasileira. Esta obra foi transformada em filme no ano de 2003 pelo cineasta e diretor Hector Babenco. Drauzio 

Varella retratou suas experiências no universo do sistema penitenciário em mais duas obras: “Carcereiros” 

(publicada em 2014 e transformada em série pela Rede Globo em 2017) e “Prisioneiras” (publicada em 2017).  
240 SZAFIR, Alexandra. Lebelson. Descasos: uma advogada às voltas com o direito dos excluídos. São Paulo, 

Saraiva, 2010, p. 24. Dentre as suas áreas de atuação, Alexandra Szafir se dedicou a advogar em diversas causas 

pro bono para os excluídos e abandonados no sistema penitenciário brasileiro. Em 2014, Alexandra Szafir 

publicou a obra Descasos 2, com situações com as quais ela se deparou em sua atividade profissional que não 

foram narradas na primeira obra. Todo o processo de escrita das duas obras foi realizado com muita dedicação e 

afinco, pois ela, portadora de esclerose lateral amiotrófica (ELA), já estava com os movimentos dos membros 

muito comprometidos e, para poder finalizar seus textos, precisou utilizar um software de computador para que 

pudesse, com a ponta do nariz, movimentar o mouse e teclar. Ao final de sua segunda obra, Alexandra já estava 

com a musculatura completamente paralisada e, contando com softwares e tabelas do alfabeto, utilizava o piscar 

dos olhos para selecionar as letras e poder transmitir e consagrar a sua mensagem. Em novembro de 2016, 

Alexandra faleceu.  

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnaisp.php
http://www.andhep.org.br/artigo.php?c=179&a=Grupos%20de%20Trabalho
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de Paulo Sacramento 241; e, IV. o documentário “O cárcere e a rua” dirigido por  Liliana 

Sulzbach242. Tais obras têm grande repercussão e contribuem decisivamente para que o drama 

humano vivenciado pelas pessoas inseridas nas penitenciárias brasileiras se torne conhecido 

em todo o território nacional e também no exterior243, porém, apesar do teor crítico e 

denunciador dessas produções, sabe-que os problemas de desumanização do cárcere estão 

latentes, vívidos, intensos e presentes em nossa sociedade, reforçando cada vez mais o 

esgotamento físico e psicológico das pessoas encarceradas, bem como aumentando a exclusão 

e a vulnerabilidade jurídica, política, cidadã e econômica dos presidiários244.   

Segundo Heleno Fragoso245: 

A prisão representa um trágico equívoco histórico, constituindo a 

expressão mais característica do vigente sistema de justiça criminal. 

Validamente só é possível pleitear que ela seja reservada 

exclusivamente para os casos em que não há, no momento, outra 

solução.  

 

                                                           
241O prisioneiro da grade de ferro (auto-retrato). Direção e roteiro: Paulo Sacramento. Produção: Paulo 

Sacramento; Gustavo Steinberghttps. São Paulo: Companhia Produtora Olhos de Cão Produções 

Cinematográficas. Distribuição da Pandora Filmes, 2003. 124 min. Disponível 

em://www.youtube.com/watch?v=2Oap5lUSp6w. Acesso em 04 jan. 2018. Este documentário narra a ineficácia 

do sistema, em especial no que tange à ressocialização dos presos.       

242 O cárcere e a rua. Direção: Liliana Sulzbach. São Paulo: Companhia produtora: Zeppelin Filmes, 2004. 80 

min. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo. Acesso em: 20 jun. 2018. Este 

documentário já foi apresentado nas linhas inaugurais da pesquisa. 
243 Em 18 de janeiro de 2014, a reportagem “Prision in Brazil. Welcome to the Middle Ages” publicada no jornal 

inglês The Economist descreveu o sistema penitenciário brasileiro como infernal, superlotado, violento e brutal. 

The Economist. Prision in Brazil. Welcome to the Middle Ages. 18 jan. 2014. Disponível em:  

https://www.economist.com/news/americas/21594254-brazils-hellish-penal-system-overcrowded-violent-and-

brutalising-welcome-middle-ages. Acesso em: 01 fev. 2018.  

 
244 O Relatório intitulado “Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment on his mission to Brazil” (publicado em 2016) aponta a situação caótica e as mazelas 

do sistema penitenciário brasileiro. As fundamentações foram desenvolvidas com base na visita realizada por 

Juan E. Méndez (especialista de direitos humanos da ONU sobre tortura) ao Brasil em 2015, apresentando o 

seguinte quadro: “as condições de detenção frequentemente remetem a tratamento cruel, desumano e degradante. 

A superlotação severa leva a condições caóticas nos presídios e impactos nas condições de vida dos presos e seu 

acesso a comida, água, defesa legal, assistência médica, apoio psicológico, oportunidades de educação e trabalho, 

assim como banho de sol, ar fresco e recreação” (Tradução nossa). United Nation Human Rights. Report of the 

Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission 

to Brazil. 2016, p. 01. Disponível em:  

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/31RegularSession.aspx. Acesso 

em: 02 jul. 2018.  

245 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Direitos dos presos, Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 15. 

https://www.youtube.com/watch?v=fr3blY9FlOo
https://www.economist.com/news/americas/21594254-brazils-hellish-penal-system-overcrowded-violent-and-brutalising-welcome-middle-ages
https://www.economist.com/news/americas/21594254-brazils-hellish-penal-system-overcrowded-violent-and-brutalising-welcome-middle-ages
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session31/Pages/31RegularSession.aspx
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O sociólogo inglês David Garland246 se dedica aos estudos e investigações na área da 

criminologia (com ênfase para a sociologia da punição) e explica que a sanção como reação 

às infrações penais está presente em todos os tipos de sociedade. Trata-se de instituição social 

multifacetada e muito complexa, já que os fatores sociológicos, estruturais e humanos 

imprimem e estampam suas marcas, influenciando e afetando o ambiente e as condições 

carcerárias e justamente por este motivo é tão difícil manter a aplicação universal dos 

parâmetros normativos destinados à humanização do cárcere e aos direitos e deveres dos 

presidiários para todos os presos em todas as unidades prisionais. Estas diferenças de 

condições e estruturais dos cárceres são de extrema gravidade pois atingem os princípios da 

dignidade humana, da equidade e da impessoalidade, vez que nem todos os presos terão acesso 

às mesmas oportunidades para desenvolverem seus estudos, para trabalharem e para terem 

acesso concreto ao rol de direitos previstos e garantidos por expressa previsão legal a toda e 

qualquer pessoa que esteja cumprindo pena privativa de liberdade. Esta condição dificulta 

também a defesa dos patronos na busca pelo tratamento digno e humano dos encarcerados.  

As tensões se perpetuam nas relações sociais fora do cárcere. Não é raro encontrar 

discursos que justifiquem e apoiem a segregação e o esquecimento dos presidiários, a 

supressão de seus direitos e a aprovação para que o período no cárcere seja sofrido247. A 

colocação de Cassiano Martines Bovo248 a respeito da incompreensão dos direitos humanos 

em âmbito penitenciário é muito elucidativa, já que estes:  

Carregam pesado fardo pela estigmatização que sofrem; sobre eles 

recai a cotidianamente vivenciada associação dos direitos humanos 

como defesa de bandidos; são perseguidos por enunciados do tipo 

“direitos humanos para humanos direitos”, “direitos dos manos”, 

“bandido bom é bandido morto” 249, “por que vocês não visitam as 

                                                           
246 GARLAND, David. Punishment and modern society: a study in social theory. Oxford: Claredon Press. 1995, 

p. 08.             

247 A concepção de que os presos não devem ter direitos é muito antiga. “Sacer esto é, de fato, uma maldição; e 

o homo sacer sobre quem recai essa maldição é um proscrito, um homem banido, tabuizado, perigoso”. 

FOWLER, William Warde. The original meaning of the word sacer. In: Idem. Roman essays and interpretations. 

(Trad. Arthur Beltrão Telló e Leandro Ayres França). Oxford: Clarendon Press, 1920, p. 07.         

248 BOVO, Cassiano Martines. De onde vem a ideia dos direitos humanos como defesa de bandidos? 

Justificando. 06 mar. 2018. Disponível em: http://www.justificando.com/2018/03/06/de-onde-vem-ideia-dos-

direitos-humanos-como-defesa-de-bandidos/. Acesso em: 07 ago. 2018.  
249 Gilvan Vitorino da Cunha Santos apresenta o seguinte panorama: “a prisão nasce nas luzes para se estabelecer 

nas trevas. Ela, tal como existe, é fruto do Iluminismo, mas, expressão Medieval. As unidades prisionais 

brasileiras têm sido costumeiramente chamadas de masmorras. A prisão encerra uma contradição deveras cruel 

e curiosa: enquanto vivemos uma época em que se tem pouco tempo para tamanho espaço, com os meios de 

transporte cada vez mais rápidos, permitindo que se esteja aqui e logo lá em curto intervalo de tempo (emblema 

do mundo moderno), o mundo da prisão opera segundo outra perspectiva. Lá, naquele mundo dos 

desafortunados, o espaço é cada vez mais curto e o tempo é longo demais”. SANTOS, Gilvan Vitorino da Cunha. 

http://www.justificando.com/2018/03/06/de-onde-vem-ideia-dos-direitos-humanos-como-defesa-de-bandidos/
http://www.justificando.com/2018/03/06/de-onde-vem-ideia-dos-direitos-humanos-como-defesa-de-bandidos/
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famílias das vítimas?”, dentre outros, proferidos não só por agentes da 

segurança pública, mas também pela maioria da população, inclusive 

por pessoas de elevado nível de instrução. 

 

Este quadro se acentua em uma economia em recessão250, com altos índices de 

desemprego, de instabilidade, de medo, de vulnerabilidade e de fragilidade, porém, é 

necessário que se compreenda que, no Estado Democrático de Direito, todos direitos 

constitucionalmente previstos devem ser garantidos a todas as pessoas. Não deve haver 

exclusão, segregação e/ou escolha para a destinação destes direitos, vez que eles devem ser 

universalmente, integralmente e igualmente garantidos. Desta forma, as políticas de educação 

e de emprego para as pessoas que estejam no cárcere ou que sejam egressas do sistema 

penitenciário não devem afetar, competir e nem concorrer com as políticas e os programas 

destinados aos cidadãos que não estejam inseridos no contexto penitenciário.  

 

2.1 ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL: um dos pilares basilares para a ressocialização 

Dentre este rol de ações a serem adotadas e implementadas com urgência no sistema 

penitenciário brasileiro, volto as luzes das discussões da tese para a efetividade do direito à 

                                                           
Segregação das vítimas da sujeição criminal: lugar de bandido é na cadeia. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Sociais). Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória: 2010, p.115.       

250 O Comitê de Datação do Ciclo Econômico (Codace) da Fundação Getúlio Vargas - tomando por base o 

período entre os anos de 2014 e 2017 – esclarece que a economia brasileira se encontrava formalmente em 

recessão desde o segundo trimestre de 2014. Para o economista e membro do Codace, Paulo Picchetti, esta longa 

recessão teve fim no término do ano de 2016. Fundação Getúlio Vargas. Comitê de Datação do Ciclo Econômico 

(Codace). 2015. Disponível em: 

https://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=4028808126B9BC4C0126BEA1755C6C93. Acesso em: 08 

mar. 2018.  

 

https://portalibre.fgv.br/main.jsp?lumChannelId=4028808126B9BC4C0126BEA1755C6C93
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educação profissional a distância em âmbito prisional251. De acordo com Adeum Hilario Sauer 

e Elionaldo Fernandes Julião252:  

O Brasil já ultrapassou a etapa que discute o direito à educação dentro 

do cárcere. Está agora no estágio em que deve analisar as suas práticas 

e experiências, procurando instituir programas, consolidar e avaliar 

propostas e políticas. Precisamos buscar possíveis e novos caminhos 

para o plano institucional que abriga homens e mulheres em situação 

de privação de liberdade em prol da implementação de políticas 

públicas voltadas para oferta educacional de qualidade no Sistema 

Penitenciário. 

Socorro-me dos dados disponibilizados no relatório final da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) publicado em 2009 (cuja finalidade foi de investigar a realidade do Sistema 

Carcerário Brasileiro) para averiguar de maneira detalhada sobre a situação dos 

estabelecimentos penais no que se refere ao direito à educação253:  

A CPI constatou nos estabelecimentos penais: falta de espaço físico 

destinado às atividades educacionais, falta de material pedagógico, 

profissionais mal pagos e desestimulados, somando-se, ainda, o fato 

de que são poucas as escolas existentes, embora uma grande vontade, 

da maioria dos presos, de estudar254. Esta CPI considera ser 

                                                           
251 O reconhecimento do direito à educação das pessoas presas vem evoluindo ao longo do tempo: inicialmente, 

temos o primeiro Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento de Delinquentes, 

realizado em Genebra, em 1955, cujas Regras mínimas para o tratamento de prisioneiros foram aprovadas pelo 

Conselho Econômico e Social da Organização das Nações Unidas (ONU) através da sua resolução 663 C I 

(XXIV), de 31 de julho de 1957, sendo esta última aditada pela resolução 2076 (LXII) de 13 de maio de 1977. 

No Brasil, as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso foram fixadas pela Resolução nº 14, de 11 de 

novembro de 1994, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado ao Ministério 

da Justiça. A Lei de Execução Penal também consagra o direito à assistência educacional ao condenado ou ao 

internado, bem como determina que o estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas 

dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 

Dois documentos são fundamentais para as diretrizes para a oferta da educação nas prisões brasileiras: a 

Resolução nº 3 de 6 de março de 2009, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério 

da Justiça; e sua ratificação pelo Ministério da Educação, através da Resolução nº 2 de 19 de maio de 2010 do 

Conselho Nacional de Educação.        

252 SAUER, Adeum Hilario. JULIÃO, Elionaldo Fernandes. A educação para jovens e adultos em situação de 

restrição de liberdade no Brasil: questões, avanços e perspectivas. Documento-Referência. Seminário Educação 

nas prisões, Brasília/DF: Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. 23 de abril de 2012, p. 04. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10586-

educacao-nas-prisoesreferencia-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 28 jun. 2018.     

253 Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema 

Carcerário. CPI sistema carcerário. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2009. 620 p. – (Série 

ação parlamentar; n. 384), p.232. Disponível em: 

bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf?. Acesso em: 28 out. 2018, 

p.232. 
254 Conforme apontamentos registrados na Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação nas 

Penitenciárias (2009): “a educação para pessoas encarceradas ainda é vista como um “privilégio” pelo sistema 

prisional; a educação ainda é algo estranho ao sistema prisional. Muitos professores e professoras afirmam sentir 

a unidade prisional como um ambiente hostil ao trabalho educacional; a educação se constitui, muitas vezes, em 

“moeda de troca” entre, de um lado, gestores e agentes prisionais e, do outro, encarcerados, visando a 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10586-educacao-nas-prisoesreferencia-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10586-educacao-nas-prisoesreferencia-pdf&Itemid=30192
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fundamental que tais proposições sejam analisadas com urgência pelo 

Poder Legislativo, pois acredita que a remição da pena pelo estudo, 

pela cultura e pelo esporte reduz a população prisional, diminui custos 

para o Estado, aumenta a autoestima dos apenados e possibilita o seu 

retorno capacitado ao convívio social. 

Além de realizar o mapeamento de dados para a identificação pontual das 

necessidades existentes para a garantia da dignidade humana e da cidadania no sistema 

carcerário (funcionários, presos, operadores do direito, visitantes), esta Comissão Parlamentar 

de Inquérito teve por objetivo propor soluções de melhoria, ainda que pontuais, já que a 

impossibilidade de acesso aos direitos em decorrência da falta de estrutura e de recursos é 

uma grave violação à dignidade humana e a cidadania do preso, que também tem impacto no 

processo de reintegração dos egressos do sistema penal na sociedade255.  

O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito de Inquérito destinada a investigar 

a realidade do sistema carcerário brasileiro publicado em 2017256 igualmente traz dados sobre 

                                                           
manutenção da ordem disciplinar; há um conflito cotidiano entre a garantia do direito à educação e o modelo 

vigente de prisão, marcado pela superlotação, por violações múltiplas e cotidianas de direitos e pelo 

superdimensionamento da segurança e de medidas disciplinares. Quanto ao atendimento nas unidades: é 

descontínuo e atropelado pelas dinâmicas e lógicas da segurança. O atendimento educacional é interrompido 

quando circulam boatos sobre a possibilidade de motins; na ocasião de revistas (blitz); como castigo ao conjunto 

dos presos e das presas que integram uma unidade na qual ocorreu uma rebelião, ficando à mercê do 

entendimento e da boa vontade de direções e agentes penitenciários; é muito inferior à demanda pelo acesso à 

educação, geralmente atingindo de 10% a 20% da população encarcerada nas unidades pesquisadas. As visitas 

às unidades e os depoimentos coletados apontam a existência de listas de espera extensas e de um grande interesse 

pelo acesso à educação por parte das pessoas encarceradas; quando existente, em sua maior parte sofre de graves 

problemas de qualidade apresentando jornadas reduzidas, falta de projeto pedagógico, materiais e infraestrutura 

inadequados e falta de profissionais de educação capazes de responder às necessidades educacionais dos 

encarcerados”. CARRREIRA, Denise. Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação: Educação nas 

Prisões Brasileiras. Denise Carreira e Suelaine Carneiro - São Paulo: Plataforma DhESCA Brasil, 2009, p. 02. 

Disponível em: http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/pdfs/relatorioeducacaoonasprisoesfinal.pdf. 

Acesso em: 01 maio 2018.    

 
255 Pertinentes são as seguintes questões levantadas na ADPF nº. 347: “esta arguição envolve a problemática do 

dever de o Poder Público realizar melhorias em presídios ou construir novos com a finalidade de reduzir o déficit 

de vagas prisionais. Vai além: versa a interpretação e a aplicação das leis penais e processuais de modo a 

minimizar a crise carcerária, implantar a forma eficiente de utilização dos recursos orçamentários que compõem 

o Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN e o dever de elaboração, pela União, estados e Distrito Federal, de 

planos de ação voltados a racionalizar o sistema prisional e acabar com a violação de direitos fundamentais dos 

presos sujeitos às condições de superlotação carcerária, acomodações insalubres e falta de acesso a direitos 

básicos, como saúde, educação, alimentação saudável, trabalho, assistência jurídica, indispensáveis a uma vida 

minimamente digna e segura”. ADPF nº. 347. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº. 347, Relator Ministro Marco Aurélio. Brasília: 09 de setembro de 2015. Disponível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665. Acesso em: 29 jul. 2018.   

Entre agosto e setembro de 2015, ao julgar uma cautelar na ADPF 347/DF, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal reconheceu, por maioria, o “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema carcerário brasileiro (o 

“Estado de Coisas Inconstitucional” tem origem nas decisões da Corte Constitucional Colombiana diante da 

constatação de violações generalizadas, contínuas e sistemáticas de direitos fundamentais).       

256 Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a 

Investigar a Realidade do Sistema Carcerário Brasileiro. CPI – sistema carcerário brasileiro [recurso 

eletrônico]: relatório final / Câmara dos Deputados, Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar 

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/images/pdfs/relatorioeducacaoonasprisoesfinal.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
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o sistema educacional penitenciário, onde é possível verificar que os problemas referentes ao 

acesso à educação persistem257: 

O sistema prisional brasileiro é falido, e que se o investimento 

continuar sendo feito da mesma forma em que é feito hoje, também 

não vai resultar em melhorias efetivas. Disse que se deve priorizar o 

trabalho na causa da criminalidade, apesar de ser mais difícil, pois de 

outra forma o problema não será resolvido. Disse, ainda, que os 

programas ligados ao sistema prisional carecem de trabalho e 

educação para o preso. Informou que só 11% a 18% dos indivíduos 

trabalham dentro do sistema prisional. Asseverou que os dados do 

próprio DEPEN mostram que mais de 75% dos presos não têm 

qualquer formação intelectual ou profissional. Além disso, lembrou 

que quase 50% da população carcerária estão abaixo dos 30 anos. 

O perfil predominante de escolaridade das pessoas privadas de liberdade no Brasil258 

é o seguinte:  

Pessoas analfabetas, alfabetizadas informalmente mais aquelas que 

têm até o ensino fundamental completo representam 75,08% da 

população prisional, contra 24, 92% de pessoas com ensino médio 

completo ou incompleto, ensino superior completo ou incompleto e 

acima de ensino superior incompleto. Segundo dados apresentados 

pelo IBGE no Censo Populacional de 2010, entre as pessoas com mais 

de 10 anos de idade no Brasil, 32% tem ensino médio completo 

enquanto na população prisional em dezembro de 2014 apenas 9,54% 

havia concluído o ensino médio.  

 

Estes dados também estão compilados graficamente259:  

                                                           
a Realidade do Sistema Carcerário Brasileiro. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017. – (Série 

comissões em ação; n. 57 PDF). Disponível em: 

bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/31899/cpi_sistema_carcerario.pdf. Acesso em: 10 set. 2018.   

257 Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a 

Investigar a Realidade do Sistema Carcerário Brasileiro. CPI – sistema carcerário brasileiro [recurso 

eletrônico]: relatório final / Câmara dos Deputados, Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar 

a Realidade do Sistema Carcerário Brasileiro. – Brasília: Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2017, p.68-

69. – (Série comissões em ação; n. 57 PDF). Disponível em: 

bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/31899/cpi_sistema_carcerario.pdf. Acesso em: 10 set. 2018.   

 
258 Estes dados estão disponibilizados no Relatório referente ao Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias - INFOPEN de 2014. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias. INFOPEN. Jun. 2014, p. 46. Disponível em: www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-

penal/documentos/infopen_dez14.pdf. Acesso em: 04 jun. 2018.  

 
259Ministério da Justiça e Segurança Pública Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias Atualização - Junho de 2016. Brasília, 2017, p. 33. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-

2016/relatorio_2016_22111.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018.  

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
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Quanto à faixa etária das pessoas encarceradas260:  

 

 

Constata-se a urgência para a implementação de cursos destinados à alfabetização, à 

alfabetização/ inclusão tecnológica e também à capacitação técnica, tecnológica e 

                                                           
260 Ministério da Justiça e Segurança Pública Departamento Penitenciário Nacional. Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias Atualização - Junho de 2016. Brasília: 2017, p. 30. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-

2016/relatorio_2016_22111.pdf. Acesso em: 20 jul. 2018.  

 

http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/infopen-levantamento-nacional-de-informacoes-penitenciarias-2016/relatorio_2016_22111.pdf
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profissionalizante261 (cujo objetivo precípuo é o preparo dos estudantes para que eles estejam 

aptos a serem inseridos no mercado de trabalho262). De acordo com o art. 1º da Lei nº. 12.513 

de 2011263:  

É instituído o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego (Pronatec)264, a ser executado pela União, com a finalidade 

de ampliar a oferta de educação profissional e tecnológica, por meio 

de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira. Parágrafo único.  São objetivos do Pronatec: I - expandir, 

interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 

técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas 

de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; II - 

fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da 

educação profissional e tecnológica; III - contribuir para a melhoria 

da qualidade do ensino médio público, por meio da articulação com a 

educação profissional; IV - ampliar as oportunidades educacionais 

dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e qualificação 

profissional; V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para 

apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica; VI - 

estimular a articulação entre a política de educação profissional e 

tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.  

As ações governamentais e as políticas públicas na seara educacional penitenciária 

demandam que enorme esforço seja empregado para que a educação de qualidade seja 

garantida para as pessoas privadas de liberdade265.  

                                                           
261 Leão de Almeida Barros e João Augusto de Sousa esclarecem que: “a educação tecnológica está baseada 

numa concepção ampla e universal de educação, que transcende os conceitos fragmentados, pontuais ou 

direcionados do ensino, aprendizado e formação, substituindo-os pela integração renovada do saber, do fazer, do 

saber fazer e do pensar e repensar no saber e no fazer, como objetos permanentes da ação e reflexão crítica sobre 

a ação. Abrangendo, várias modalidades de formação e capacitação, a educação tecnológica não se caracteriza 

pela divisão de níveis e graus de ensino, mas pelo caráter global e unificado da formação técnico profissional, 

integrada aos pressupostos mais amplos da conscientização do trabalhador e da construção de cidadania, dirigida 

especificamente para a produção social”. BARROS, Leão de Almeida; SOUSA, João Augusto de. Fundamentos, 

Características y Perspectivas de la Educación Tecnológica. Boletin Cinterfor, n. 141, p. 7-28, out./ dez. 1997, 

p. 15. 
262 A busca por políticas públicas que garantam o acesso ao ensino profissionalizante à distância nas 

penitenciárias deve englobar os seguintes fatores: o perfil educacional da população carcerária; a expressa 

previsão normativa que garante o direito dos presos à educação; e a possibilidade de implementação e 

continuidade de programas de educação a distância nos estabelecimentos penitenciários.               

263BRASIL. Lei nº. 12.513, de 26 de outubro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12513.htm. Acesso em: 02 jul. 2018.        
264 No Capítulo III da pesquisa será analisado o Programa Pronatec Prisional.                             

 
265 De acordo com as informações disponibilizadas pelo Departamento Penitenciário Nacional: “o Departamento 

Penitenciário Nacional - Depen, através da Coordenação de Educação, Esporte e Cultura da Coordenação-Geral 

de Promoção da Cidadania, é responsável pelo desenvolvimento das Políticas de Promoção e Acesso à educação 

no âmbito do Sistema Prisional. Estão ainda sob responsabilidade da coordenação, ações de qualificação 

profissional e tecnológica, cultura, esporte e entre outras, voltadas às pessoas em situação de prisão no Brasil, 

em cumprimento de alternativas penais, monitoração eletrônica e ainda egressas do sistema prisional. As ações 
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Insta salientar que o implemento das políticas educacionais no cárcere não pode ser 

esgotado com o estudo das normas jurídicas que determinam que os presos têm direito à 

assistência educacional. Além do estudo da legislação brasileira afeta à esta temática, esta 

análise deve englobar:  

I. Os fatores referentes às dimensões individuais, vez que cada pessoa tem as suas 

especificidades, aptidões e dificuldades. Ademais, é necessário observar as condições 

ambientais nas quais as pessoas estão inseridas, pois as estruturas sanitárias, habitacionais, 

afetivas, psicológicas e nutricionais impactam diretamente no processo de ensino, de educação 

e de aprendizagem;  

II. As questões estruturais, como o número de alunos por sala, o dimensionamento e 

a metragem das salas, a qualidade do ar, o conforto térmico, a iluminação, o cabeamento266, a 

ventilação, a acústica, os recursos e as condições materiais, tecnológicas, temporais, 

financeiras, bioclimáticas, ambientais, ergonômicas e sociais dos ambientes destinados à 

realização destas atividades pedagógico-educativas e a interação das pessoas envoltas no 

processo educacional com o ambiente na qual elas estão inseridas; e  

III. O preparo e a familiaridade das instituições e dos docentes com esta forma de 

ensino, em especial, com as habilidades comportamentais dos professores para lidarem com a 

EAD, com a educação de jovens e adultos e com a educação para pessoas privadas de sua 

liberdade inseridas no sistema carcerário. As habilidades comportamentais são conhecidas 

como soft skills267. Este termo proveniente da língua inglesa versa sobre o rol de atributos, 

                                                           
educacionais são executadas diretamente pelos Estados e pelo Distrito Federal, com apoio e fomento do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública e do Ministério da Educação. As Secretarias Estaduais, Municipais e 

Distrital de Educação articulam a oferta educacional juntamente com as Secretarias Estaduais responsáveis pela 

Administração Penitenciária, ampliando as ações da rede pública de ensino para o sistema prisional 

brasileiro. Assim, considerando que a educação, é um direito de todos e tem um papel transformador na 

sociedade, o DEPEN tem focado no papel da escola pública e dos espaços educativos como estratégia 

fundamental de combate às desigualdades e promoção da equidade no sistema prisional brasileiro. É importante 

ressaltar que as pessoas privadas de liberdade mantêm a titularidade de seus direitos fundamentais, dentre eles à 

educação, e todas devem ser alcançadas pelas políticas públicas idealizadas e implementadas pelos governos”. 

Departamento Penitenciário Nacional. Ministério Extraordinário da Segurança Pública. DEPEN. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-esporte-e-cultura/educacao-

esporte-e-cultura. Acesso em: 24 abril 2018.   

266 O cabeamento mais utilizado atualmente para levar informações de um ponto ao outro é o UTP (sigla do 

termo em inglês “Unshielded Twisted Pair”, ou seja, Par Trançado Não Blindado), pois uma das grandes 

vantagens deste cabeamento é o seu baixo custo. O ponto negativo é que este sistema é muito sensível às 

interferências externas, o que pode comprometer a qualidade da transmissão de dados. Por outro lado, há o 

sistema de cabeamento de fibra óptica, que é muito resistente, portanto, sofre menos interferências e menos 

deterioração, entretanto, os custos são maiores do que os custos do cabeamento UTP.  
267 As soft skills diferem das hard skills. Enquanto as soft skills são as habilidades e características pessoais, as 

hard skills versam sobre a capacitação e o preparo técnico e objetivo das pessoas. Estas duas esferas de 

habilidades são complementares e essenciais para o bom desenvolvimento e a continuidade dos trabalhos e 

atividades.  

http://depen.gov.br/DEPEN
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características e comportamentos pessoais que facilitam a fluência das atividades laborais, e 

que abrangem: a capacidade de atuar em grupo desenvolvendo um bom trabalho em equipe, 

possuir boa comunicação verbal que transmita tanto a sua liderança quanto o seu carisma; ter 

iniciativa e flexibilidade para se adaptar às mudanças e atualidades, e aos recursos disponíveis 

para a transmissão de seus conteúdos268.  

As ações educacionais devem ser possíveis, exequíveis e alcançáveis, caso contrário, 

esta realização não será viável. As avaliações pedagógicas no Brasil têm buscado cada vez 

mais verticalizar as investigações e os estudos sobre os impactos que as condições ambientais 

exercem no desempenho escolar dos docentes e dos estudantes, já que estes fatores são 

absolutamente indispensáveis para o desenvolvimento e a efetivação das políticas públicas no 

campo educacional. Ademais, o ensino no sistema carcerário não deve estar restrito apenas à 

transmissão das informações, pelo contrário, é necessário que os alunos recebam apoio, 

respaldo, suporte e capacitação para que possam compreender os conteúdos, assimilá-los, 

resgatá-los sempre que julgarem necessário e para que as dúvidas possam ser esclarecidas, 

memoriza-los, desenvolvendo o raciocínio e fixando o conhecimento, aplicando-o às diversas 

demandas às quais serão submetidos e tendo habilidade para adotar as soluções adequadas às 

questões teóricas e práticas a serem enfrentadas269.  

Em vista disso, é fundamental que os alunos tenham um ambiente agradável, 

saudável, salubre e propício para que possam desenvolver e consolidar seus estudos, que 

tenham canais de acesso aos professores para o esclarecimento de dúvidas, tenham acesso ao 

conteúdo didaticamente preparado e constantemente renovado, tenham como manejar as 

ferramentas metodológicas e os instrumentos destinados ao ensino, tenham como retomar as 

informações recebidas, reconsultando os materiais, colocando em prática os conhecimentos 

teóricos e os sedimentando.  

                                                           
268 Salete Eduardo de Souza entende que: “há uma grande variedade de recursos a serem utilizados pelo professor. 

Hoje vemos que em muitas escolas existe um rádio gravador com CD player, retroprojetores e até mesmo 

computadores (salas de informática), vídeo cassete ou DVD. Tanta variedade de recursos, nos leva a pensar sobre 

a necessidade de ampliar nossa reflexão com relação a seu uso e sobre o papel da escola, que deve realizar seu 

projeto pedagógico levando em consideração o tipo de aluno que atende, qual é o contexto em que está inserida, 

e quais serão os recursos mais adequados para que se alcance a sua proposta de ensino”. [...]. “Os recursos 

didáticos não devem ser utilizados de qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que 

deverá saber como utilizá-lo para alcançar o objetivo proposto por sua disciplina”. SOUZA, Salete Eduardo de. 

O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I Encontro de Pesquisa em Educação, IV Jornada de Prática 

de Ensino, XIII Semana de Pedagogia da UEM: “Infância e Práticas Educativas”. Arquivo Mudi. 2007, p. 111-

112. Disponível em: 

http://www.pec.uem.br/pec_uem/revistas/arqmudi/volume_11/suplemento_02/artigos/019.pdf. Acesso em: 23 

fev. 2018.      

269 Estas premissas estão relacionadas com o preceito constitucional da universalização da educação e, desta 

maneira, devem ser empregadas ao processo educacional de todos os estudantes.   
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Jair Militão da Silva, Edileine Vieira Machado e Flávia Amaral Rezende270 pontuam 

a necessidade de proporcionar suporte e apoio aos docentes para atuarem nesta área, pois:  

As instituições educacionais, dominadas pelas práticas de 

homogeneização, muitas vezes, impedem a afirmação da identidade 

de cada educando e de cada educador. No bojo dessas questões, 

encontramos educadores que não tiveram a oportunidade, nos cursos 

de formação, de entrar em contato com as TICs, aprender a contar 

histórias, incentivar o interesse pela leitura e escrita e compreender as 

especificidades dos educandos. Para isso há a necessidade de se 

formar novos educadores-facilitadores que aprendam a incluir antes 

de serem educadores daqueles que irão incluir. É uma ação de 

formação que envolve a razão e a emoção.  

É absolutamente necessário que os docentes tenham este amparo institucional, 

curricular e pedagógico e este preparo técnico para lidarem com estas demandas e terem 

ferramentas e manejos para compartilhar seu conhecimento teórico, técnico, prático e 

profissional com os educandos. Este suporte se reflete também no aprimoramento do 

planejamento, da continuidade, da execução e dos critérios de avaliação dos cursos bem como 

no reconhecimento das potencialidades da EAD no sistema penitenciário. 

 

2.2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A DISTÂNCIA NO SISTEMA 

PENITENCIÁRIO: reflexões sobre sua natureza e finalidades  

 

O acesso universal e igualitário à educação de qualidade é um direito do preso e um 

dever do Estado, porém, ainda há dificuldades para a concretização e universalização deste 

direito, em especial pela falta de planejamento para a inserção e continuidade dos programas 

educacionais no cárcere; falta de recursos materiais, humanos e financeiros; falta de 

profissionais que atuem diretamente nesta área; sobrecarga dos profissionais que atuam nas 

unidades penitenciárias; falta de espaço para a realização das aulas e atividades educacionais 

e pela resistência para a implementação, a execução e o aperfeiçoamento desta política 

pública. O diálogo abaixo transcrito, extraído de uma ocorrência em uma das unidades 

prisionais do Estado de São Paulo, ilustra muito bem esta situação de limitação de 

oportunidades educacionais e laborativas em âmbito carcerário271:  

                                                           
270 SILVA, Jair Militão da. MACHADO, Edileine Vieira. Rezende, Flávia Amaral. Ler, ouvir e compreender 

com as tecnologias da informação e comunicação (TIC) na perspectiva de inclusão (da pessoa com deficiência 

visual). Brasília: LGE Editora, 2008, p. 09. 
271 Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Modelo de gestão para a política prisional. 

Brasília, 2016, p. 40. Disponível em: 
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DIRETOR(A) DE EDUCAÇÃO - Seu Laércio, no seu cadastro não 

constam informações sobre sua frequência à escola ou postos de 

trabalho na unidade de onde o senhor veio.  

LAÉRCIO - Tem mesmo não Sr(a). Eu não trabalhava e nem podia 

estudar.  

DIRETOR(A) DE EDUCAÇÃO - É, eu vejo aqui que o senhor já 

possui curso superior. Fica mesmo complicado estudar na prisão. Mas 

e trabalhar, o senhor não quer?  

LAÉRCIO - Sr (a), eu gostaria de trabalhar sim. E também gostaria de 

estudar. O que vocês oferecem de trabalho laborterápico? (Uma 

relação de “oportunidades” é apresentada a Laércio. Vão de embalar 

espetinhos de churrasco e rolos de papel alumínio a trabalhar na 

limpeza e manutenção da própria unidade prisional) LAÉRCIO - Sinto 

muito Sr(a). Não me interesso por nenhuma dessas vagas.  

DIRETOR(A) DE EDUCAÇÃO - Infelizmente, então, eu preciso que 

o senhor assine um termo manifestando que não tem interesse em 

trabalhar ou estudar aqui na unidade. É uma exigência para a VEC, 

pois os juízes estão priorizando o atendimento nos processos de quem 

estuda e trabalha para conceder os benefícios.  

LAÉRCIO - Eu tenho uma dúvida: se eu manifestar que não tenho 

interesse nas vagas de trabalho e de estudo que estão sendo oferecidas, 

a “unidade” também assina uma declaração de que não me oferece 

ensino adequado ao meu nível escolar, nem trabalho adequado às 

minhas aptidões, como prega a LEP272?  

 

De certo, a indagação de Laércio tem respaldo e amparo na Lei de Execução Penal. 

Trata-se de respeito às especificidades de cada pessoa, da humanização do cárcere e de 

proporcionar manejos para a ressocialização em sociedade após o cumprimento da pena 

                                                           
http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/copy_of_ModelodeGestao_documentofinal.pdf. Acesso em: 11 jul. 

2018.   

272 O Relatório intitulado “Modelo de gestão para a política prisional” publicado pelo Departamento 

Penitenciário Nacional em 2016 traz o seguinte panorama acerca da defasagem estrutural nas penitenciárias no 

que se refere ao espaço destinado às atividades educacionais: “a pergunta apresentada neste quesito é: “Módulo 

de educação: | Sala de aula | O espaço está disponível no estabelecimento? ” Trata-se, nesse sentido, de 

informação primária, que não leva em consideração, nesse momento, a capacidade de atendimento destas salas, 

a proporcionalidade entre a capacidade de atendimento e o total de pessoas em privação de liberdade nos 

estabelecimentos, tampouco a adequação destes espaços à oferta efetiva e qualitativa de atividades escolares. 

Também não considera as dinâmicas internas dos estabelecimentos, no que diz respeito aos procedimentos de 

movimentação de alunos/as entre pavilhão-raio habitacional e sala de aula – o que interfere no interesse ou não 

de participação nas atividades escolares -, ao cumprimento de carga horária escolar, aos turnos de aulas 

oferecidos. Assim, tomado apenas seu aspecto primário – a disponibilidade ou não de salas de aula – percebe-

se, de antemão, a enorme defasagem de atendimento, uma vez que 47% dos estabelecimentos sequer possuem 

qualquer espaço para oferta de atividades escolares, o que, vale ressaltar, trata-se de direito assegurado pela Lei 

de Execução Penal e previsto, conforme descrito anteriormente, como direito inalienável para todas as pessoas, 

independentemente de sua condição de vida”. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. 

Modelo de gestão para a política prisional. Brasília, 2016, p. 119-120. Disponível em: 

http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/copy_of_ModelodeGestao_documentofinal.pdf. Acesso em: 11 de julho 

de 2018.                 

http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/copy_of_ModelodeGestao_documentofinal.pdf
http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/copy_of_ModelodeGestao_documentofinal.pdf
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(afinal, a educação é um importante meio de aquisição e ampliação dos conhecimentos bem 

como do pleno desenvolvimento273). A Lei 13.163, de 09 de setembro de 2015, delineia a 

assistência educacional na LEP da seguinte maneira:  

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e 

a formação profissional do preso e do internado; Art. 18. O ensino de 

1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da Unidade 

Federativa; Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com 

formação geral ou educação profissional de nível médio, será 

implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional de 

sua universalização; § 1o O ensino ministrado aos presos e presas 

integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, 

administrativa e financeiramente, com o apoio da União, não só com 

os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de 

justiça ou administração penitenciária; § 2o  Os sistemas de ensino 

oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de 

jovens e adultos;  § 3o  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito 

Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de 

utilização de novas tecnologias de ensino, o atendimento aos presos e 

às presas;  

Em continuidade, a LEP prevê que:  

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação 

ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada 

terá ensino profissional adequado à sua condição; Art. 20. As 

atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam cursos 

especializados; Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-

se-á cada estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as 

categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e 

didáticos; Art.  21-A. O censo penitenciário deverá apurar:    I - o nível 

de escolaridade dos presos e das presas; II - a existência de cursos nos 

níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos; 

III - a implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou 

aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos; IV 

- a existência de bibliotecas e as condições de seu acervo; V - outros 

dados relevantes para o aprimoramento educacional de presos e 

presas.          

                                                           
273 Michelle Asato Junqueira explica que: “desenvolvimento é, antes de tudo, um direito. Um direito de 

solidariedade, que se comunica com os demais previstos na ordem jurídica, especialmente fazendo a ligação 

entre a liberdade e a igualdade. A educação, que também é um direito e se relaciona com a efetivação de vários 

outros, também se entrelaça com o desenvolvimento, de forma direta e peculiar, em especial, através da educação 

técnica e tecnológica que se presta à formação para o trabalho, à ciência e à tecnologia”. JUNQUEIRA, Michelle 

Asato. Educação para o desenvolvimento: o desafio do ensino técnico e tecnológico. Tese (Doutorado em Direito 

Político e Econômico) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2016, p. 148-149. 
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É mister frisar que existe amparo legal para o EAD no cárcere, já que a Lei nº. 12.433 

de 29 de junho de 2011 assegura a remição da pena por estudo274 na LEP nos seguintes termos:  

Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo 

de execução da pena. § 1o A contagem de tempo referida no caput será 

feita à razão de: I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de 

frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive 

profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional 

- divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; II - 1 (um) dia de pena a cada 

3 (três) dias de trabalho.   § 2o As atividades de estudo a que se refere 

o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou 

por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas 

autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. § 

3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se 

compatibilizarem.  § 4o O preso impossibilitado, por acidente, de 

prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com 

a remição. § 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será 

acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino 

fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, 

desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.   

Ademais, o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional 

(PEESP)275 foi instituído pelo Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011276, com a 

                                                           
274 Nesta senda, ressalto também a Portaria Conjunta n.º 276, de 20 de junho de 2012, que institui o Projeto 

Remição Pela Leitura, possibilitando a remição de pena do preso custodiado pela leitura de livros e posterior 

escrita de resenhas. Seu art. 4º estabelece o seguinte critério objetivo: “o preso terá o prazo de 21 (vinte e um) a 

30 (trinta) dias para leitura de uma obra literária, apresentando ao final deste período uma resenha a respeito do 

assunto, possibilitando, segundo critério legal de avaliação, a remição de 04 (quatro) dias de sua pena e ao final 

de até 12 (doze) obras lidas e avaliadas, terá a possibilidade de remir 48 (quarenta e oito) dias, no prazo de 12 

(doze) meses, de acordo com a capacidade gerencial da Unidade”. O art. 5º, por sua vez, trata do critério 

subjetivo: “possui embasamento legal no artigo 126 da nº 7210, de 11 de julho de 1984, equiparando-se ao 

trabalho intelectual, e considerar-se-á a fidedignidade e a clareza da resenha, sendo desconsideradas aquelas que 

não atenderem a esse pressuposto”. Conselho da Justiça Federal. Portaria Conjunta n.º 276, de 20 de junho de 

2012. Disponível em: http://www.cjf.jus.br/cjf/documentos/portaria_remissaopelaleitura.pdf/view. Acesso em: 

09 fev. 2018.     

275 Brasil. Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7626.htm. Acesso em: 10 maio 2018.  
276 Seus  objetivos estão consagrados no art. 4º do Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011: “I - executar 

ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais, estaduais e do Distrito Federal com atribuições nas 

áreas de educação e de execução penal; II - incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o 

sistema prisional, abrangendo metas e estratégias de formação educacional da população carcerária e dos 

profissionais envolvidos em sua implementação; III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a 

ampliação da oferta da educação no sistema prisional; IV - fortalecer a integração da educação profissional e 

tecnológica com a educação de jovens e adultos no sistema prisional;  V - promover a formação e capacitação 

dos profissionais envolvidos na implementação do ensino nos estabelecimentos penais; e VI - viabilizar as 

condições para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional.  Parágrafo único.  Para o alcance 

dos objetivos previstos neste artigo serão adotadas as providências necessárias para assegurar os espaços físicos 

adequados às atividades educacionais, culturais e de formação profissional, e sua integração às demais atividades 

http://www.cjf.jus.br/cjf/documentos/portaria_remissaopelaleitura.pdf/view
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7626.htm
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finalidade de ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais, 

contemplando a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, a educação 

profissional e tecnológica, e a educação superior.  

Retomando o diálogo estabelecido entre Laércio e o/a Diretor/a da Educação, o que 

se verifica na prática é que a falta de recursos educacionais e laborativos compatíveis com a 

formação de Laércio e a sua recusa em aceitar participar destas atividades nestas condições 

resultam em enormes prejuízos para ele: além da supressão de sua condição como sujeito de 

direitos e da reafirmação do cárcere como castigo e vingança, Laércio ainda terá que arcar 

com os danos e consequências de natureza processual (já que o não cumprimento destas 

atividades retarda a sua progressão de regime).  

Mas afinal, se já existe suporte normativo, como é possível implementar as políticas 

educacionais que permitam a concretização do ensino a distância no cárcere?  

Para responder a esta questão, é necessário conjugar os seguintes eixos de atuação, 

sempre reconhecendo e reafirmando a condição de cidadão ao presidiário: I. inicialmente, é 

necessário reconhecer que não existe um modelo único de gestão prisional, bem como não 

existe um modelo único de educação a distância e- desta forma, deve-se analisar todas as 

possibilidades de EAD que as penitenciárias comportam. São variados os recursos que podem 

ser utilizados no EAD (como os materiais impressos, as apostilas didáticas e/ou o uso de 

computadores). Devem ser previstos: o espaço físico, os materiais e os recursos dentro das 

penitenciárias no qual as atividades pedagógicas, educacionais, teóricas, práticas e laborativas 

serão desenvolvidas277 (em regimes mais brandos, é possível promover o deslocamento dos 

alunos que estejam cumprindo pena até a instituição de ensino para que as atividades 

presenciais e a distância sejam desenvolvidas); II. a quantidade adequada de agentes 

penitenciários278 para desenvolverem suas atividades e suprirem as demandas do cárcere e sua 

                                                           
dos estabelecimentos penais”. Brasil. Decreto nº 7.626, de 24 de novembro de 2011. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7626.htm. Acesso em: 10 maio 2018.  

 
277 “A elaboração e a oferta de tais projetos-padrão implicam um importante salto de qualidade na gestão da 

política penitenciária nacional”. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para 

arquitetura penal. Brasília-DF: 2011, p. 12. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018.      

278 O Sindicato dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo (SINDESPE) mostra 

que o quadro de funcionários é deficitário: “o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária recomenda 

que haja um agente para cada cinco presos nas unidades prisionais. Em 5 anos, pelo menos 594 agentes ficaram 

feridos nas prisões; 9 morreram. Carcereiros reclamam da falta de investimentos e relatam rotina de medo. O 

Brasil tem média de 7 presos por agente penitenciário; 19 estados descumprem limite recomendado”. Sindicato 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7626.htm
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
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atuação planejada e organizada para que seja possível a operacionalização do deslocamento 

(ida, permanência e volta) dos presidiários das celas até as salas de aula e laboratórios de 

informática; III. a atuação dos profissionais das áreas administrativas e pedagógicas 

(responsáveis por cuidarem de toda a documentação referente aos cursos frequentados pelos 

presidiários, desde o ingresso até a diplomação dos alunos) e educacionais (para que os 

docentes dividam seus conhecimentos com os alunos e para que consigam transmitir as 

informações e desenvolver as atividades de ensino e aprendizagem em meio a todas as 

restrições que permeiam o cárcere). No que diz respeito a esse ponto, Ivanda Maria Martins 

Silva279 registra a seguinte orientação:  

Antes mesmo de dar início à elaboração de materiais didáticos, os 

professores/autores precisam considerar o nível sociocultural do 

público-alvo, ou seja, é fundamental pensar nos educandos que irão 

participar dos sistemas da EaD. 

 

É necessário que o acesso à educação em âmbito penitenciário280 esteja embasado 

pelo planejamento, articulação e execução do conjunto de arranjos pedagógicos e ações 

educacionais que tenham foco na qualidade, que busquem garantir a boa conservação do 

ambiente no qual os materiais didáticos serão acomodados, guardados e também utilizados281 

e que as atividades pedagógicas serão realizadas, bem como que busquem proporcionar aos 

educandos o acesso à técnicas de escrita e de produção textual, ampliação do vocabulário, 

capacitação técnica e qualificação profissional, preparando-os, desta maneira, para a 

                                                           
dos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária do Estado de São Paulo (SINDESPE).   O Brasil tem média 

de 7 presos por agente penitenciário. 22 fev. 2018. Disponível em:   https://sindespe.org.br/portal/brasil-tem-

media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-limite-recomendado/. Acesso em: 01 mar. 

2018.  

279 SILVA, Ivanda Maria Martins. Elaboração de materiais didáticos impressos para educação à distância. 

Eutomia Revista de Literatura e Linguística. V. 1, nº. 07, 2011, p. 322. Disponível em: 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/EUTOMIA/article/view/1203/938. Acesso em: 03 fev. 2018.  
280 Conforme explica Augusto Thompson: “o significado da vida carcerária não se resume a mera questão de 

muros e grades, de celas e trancas; ele deve ser buscado através da consideração de que a penitenciária é uma 

sociedade dentro de uma sociedade, uma vez que nela foram alteradas, drasticamente, numerosas feições da 

comunidade livre”. THOMPSON, Augusto. A questão da penitenciária. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 

21-22.     
281 As infiltrações, a umidade, a falta de ventilação e de luminosidade são fatores que aceleram o processo de 

deterioração dos bens e podem causar a inviabilidade de utilização dos materiais. Ênio José Verçoza esclarece 

que: “nas construções, os defeitos de impermeabilização podem causar os seguintes problemas: goteiras, 

manchas, mofo, apodrecimento, ferrugem, eflorescências (formações de sais que aparecem sob o aspecto de 

manchas de cor branca e que foram transportados pela umidade), criptoflorescências (patologias formadas 

também de sais solúveis, porém diferem das eflorescências por apresentarem a formação de grandes cristais que 

se fixam no interior da própria parede ou estrutura, provocando, desta forma, o aumento de volume , pressionando 

a massa, formando rachaduras), gelividade (ocorre quando a água que existe dentro dos materiais porosos 

congela devida a uma baixa temperatura) e deterioração”. VERÇOZA, Ênio José. Impermeabilização na 

Construção. Porto Alegre: Sagra, 1985, p. 11.  

https://sindespe.org.br/portal/brasil-tem-media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-limite-recomendado/
https://sindespe.org.br/portal/brasil-tem-media-de-7-presos-por-agente-penitenciario-19-estados-descumprem-limite-recomendado/
https://periodicos.ufpe.br/revistas/EUTOMIA/article/view/1203/938
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realização dos processos seletivos (muitas vezes compostos por diversas etapas) e reforçando 

suas habilidades para que eles cumpram com os requisitos exigidos nas vagas ofertadas, 

procurando, desta forma, dirimir as desigualdades educacionais e romper os obstáculos 

presentes na vida das pessoas no período pós cárcere.  

A previsão normativa do direito à educação para os presos deve estar em harmonia 

com a adequação do ambiente destinado à aprendizagem e com o preparo dos atores 

envolvidos no processo educacional em âmbito penitenciário, fomentando o interesse dos 

alunos nas matérias ensinadas e fornecendo os instrumentos adequados para que eles possam 

construir e consolidar o conhecimento bem como projetar suas perspectivas, aspirações e 

esperanças282 quando ocorrer o retorno à dinâmica da sociedade após o cumprimento da pena.   

Em relação às políticas destinadas à educação nas prisões, ressalto o seu caráter 

complexo de organização e funcionamento, pois elas se realizam a partir da articulação do 

sistema de educação com o sistema penitenciário (abrangendo o Ministério da Educação, o 

Ministério da Justiça, as Secretarias Estaduais de Educação e as Secretarias de Defesa Social 

ou Administração Prisional, além de órgãos integrantes desses sistemas, como os presídios e 

as penitenciárias), que, por sua vez, articula-se com o sistema de justiça penal e com a 

sociedade. As diretrizes básicas para a arquitetura penal são as vigas mestras e os suportes 

basilares para a concretização do acesso à educação no cárcere e é este quesito que passo a 

analisar.  

 

2.3 CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAS CRIMINAL E PENITENCIÁRIA 

(CNPCP): diretrizes básicas para a arquitetura penal e a possibilidade de implantação do 

ensino a distância (EAD) 

 

Kurt Lewin283 entende que a pessoa e o ambiente no qual ela está inserida são 

variáveis mutuamente dependentes quando se busca compreender o comportamento humano:  

Ainda mais que o sofrimento, a persistência depende da perspectiva 

de tempo do indivíduo. Enquanto exista esperança de superar as 

dificuldades ao preço do esforço e dor que o indivíduo está pronto a 

                                                           
282 Das lições de Paulo Freire tem-se que: “sem um mínimo de esperança não podemos nem sequer começar o 

embate, mas sem o embate a esperança, como necessidade ontológica, se desordena e se converte em 

desesperança que às vezes se alarga em trágico desespero. Daí que seja necessário educar a esperança”. FREIRE, 

Paulo. Pedagogía de la esperanza. México: Siglo Veintiuno, 1993, p.08.   
283 Kurt Lewin, psicólogo alemão (1890-1947), foi o responsável pela formulação da teoria do campo 

psicológico. LEWIN, Kurt. Teoria de campo em pesquisa social. Organizado por Dorwin Cartwright. Trad. 

Carolina Martuscelli Bori. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1965, n.p.  
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pagar, ele continua a tentar. [...] A persistência, portanto, depende de 

dois fatores: o valor do objetivo e a perspectiva do futuro. Isto vale 

tanto para a criança como para o adulto, para o militar como para o 

civil.  

 

As relações estabelecidas entre as pessoas privadas de sua liberdade e as edificações 

penitenciárias nas quais elas estão alocadas são profundas e intensas, afinal, este é o espaço 

no qual elas irão viver encarceradas durante o tempo estabelecido pela sentença penal 

condenatória. A previsão da interação entre os presos e o espaço penitenciário é antiga, 

figurando em diversas legislações, como, por exemplo, na Constituição de 1824 (que 

estabelece, em seu art. 179, incido XXI: “as Cadêas serão seguras, limpas, o bem arejadas, 

havendo diversas casas para separação dos Réos, conforme suas circumstancias, e natureza 

dos seus crimes284”) e na Exposição de Motivos nº 213, de 09 de maio de 1983285:  

O artigo 82 dispõe que o estabelecimento penal, segundo a sua 

natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços 

destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática 

desportiva. Trata-se de norma destinada a desartificializar o cenário 

que ainda hoje transparece em muitos presídios, nos quais se 

conservam a arquitetura e o cheiro de antiguidades medievais. Com 

grande propriedade, Eberhard Schmidt se referiu o arcaísmo do 

sistema ortodoxo mundial, impregnado de "erros monumentais 

talhados em pedra" (cf. Peter Aebersold, "Le Projet Alernatif alleman 

D'une loi l'exécution des peines" (A.E.); trabalho divulgado na Revue 

Internationale de Droit Pénal, nºs 3/4 de 1975, págs. 268 e seguintes). 

 

Coube ao Código Penal de 1890286 estabelecer, em seu art. 43, as seguintes 

modalidades de penas: prisão celular, banimento, reclusão, prisão com trabalho obrigatório, 

prisão disciplinar, interdição, suspeição, perda do emprego público e multa. O art. 44, por sua 

vez, determina que não são admitidas penas perpétuas e coletivas; ainda, as penas restritivas 

de liberdade devem ser aplicadas individualmente, não excedendo trinta anos.  

 

                                                           
284 A grafia da época foi preservada.  
285 Exposição de Motivos nº 213, de 09 de maio de 1983. Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal (Lei 

nº. 7.210, de 1984). Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-

356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html. Acesso em: 20 jul. 2018.  
286 Coleção de Leis do Brasil de 1890. Decreto nº. 847, de 11 de outubro de 1890. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-

publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 20 set. 2018.  

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1980-1987/lei-7210-11-julho-1984-356938-exposicaodemotivos-149285-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086-publicacaooriginal-1-pe.html
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Quanto à prisão celular, é interessante observar que esta tem como fonte de 

inspiração o modelo panóptico – projeto de construção arquitetônico idealizado pelo filósofo 

e jurista inglês Jeremy Bentham287 (1748–1832). Ao se debruçar sobre o assunto, Michel 

Foucault288 explica que:  

O Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição. O 

princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, 

uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face 

interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma 

atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, 

uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá 

para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta 

então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um 

louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo 

efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se 

exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas 

da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator 

está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. 

O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver 

sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da 

masmorra é invertido; ou antes, de suas três funções trancar, privar de 

luz e esconder - só se conserva a primeira e suprimem-se as outras 

duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, 

que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. 

 

 

Percebe-se que a maneira com a qual este modelo arquitetônico está sendo utilizado 

gera tensão, desconforto e constante ansiedade para as pessoas privadas de sua liberdade. Para 

Gilles Deleuze289:  

A prisão, por seu lado, diz respeito ao visível: ela não apenas pretende 

mostrar o crime e o criminoso, mas ela própria constitui uma 

visibilidade, é um regime de luz antes de ser uma figura de pedra, de 

fine-se pelo ‘Panoptismo’, isto é, por um agenciamento visual e um 

meio luminoso do qual o vigia pode ver tudo sem ser visto, no qual os 

detidos podem ser vistos, a cada instante, sem verem a si próprios. 

 

 

                                                           
287 As escritas de Jeremy Bentham sobre o Panóptico são formadas, precipuamente, pelas Cartas e por dois Pós-

escritos.     

288 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Tradução de Raquel Ramalhete. Petrópolis: 

Vozes, 1987. p. 214-215.  
289 DELEUZE, Gilles. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 41.     
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Questiona-se se e como esta configuração arquitetônica viola a dignidade humana, 

vez que a pessoa presa está sendo constantemente vigiada sem poder saber quem a vigia e, 

portanto, faltam transparência e humanização neste quadro. Entendo que este modelo pode 

desencadear sofrimento intenso e até mesmo estresse crônico290 à pessoa privada de sua 

liberdade, e, portanto, reforço que é necessário um repensar acerca dos projetos penitenciários 

e de como estes são executados.  

Cumpre ressaltar que os projetos arquitetônicos são essenciais para a qualidade das 

construções e para a interação das pessoas com os espaços construídos. O bom planejamento 

permite que os profissionais envolvidos na demanda compreendam todas as etapas, 

necessidades e providências a serem tomadas para que a concretização da construção ocorra 

sem intercorrências e de maneira satisfatória.  Pauto-me no seguinte documento “Curso de 

Arquitetura e Urbanismo – Componentes Curriculares - Ementas” publicado em 2018 pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie291 para 

destacar os principais pontos referentes ao planejamento, ao pré-dimensionamento estrutural, 

elétrico e hidráulico e a execução dos projetos arquitetônicos: 

- Quanto à disciplina Ateliê Projeto 3 - Construção292, esta é destinada ao 

aprofundamento de procedimentos metodológicos de concepção e desenvolvimento do 

projeto arquitetônico incorporando no processo as condicionantes oriundas: a) das relações 

entre o edifício e a cidade; b) dos materiais de construção e suas técnicas construtivas, 

especialmente elementos cerâmicos, cimentícios e do concreto moldado “in loco”); c) das 

relações sistêmicas com os projetos de hidráulica e elétrica; d) dos elementos de prevenção e 

combate a incêndios e desastres; e, por fim, e) dos aspectos socioculturais e dos valores 

estéticos decorrentes da materialidade e da construtibilidade.  

                                                           
290 A palavra estresse é a tradução em português do vocábulo inglês stress. Esse termo foi inicialmente utilizado 

na área da Física e significa “tensão”. Para a psicóloga e fundadora do Centro Psicológico de controle de stress, 

Marilda Emmanuel Novaes Lipp: “o estresse crônico “refere-se a um estado de tensão prolongado que pode levar 

ao desenvolvimento de várias doenças e prejuízos para a qualidade de vida do ser humano”. LIPP, Marilda 

Emmanuel Novaes. Teorias de tema de vida do stress recorrente e crônico. Boletim academia paulista de 

psicologia, São Paulo: v. 26, n. 3. 2006, p. 83. 
291 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Componentes Curriculares – Ementas. 2018. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf. Acesso em: 10 out. 

2018.  
292 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Componentes Curriculares – Ementas. 2018, p. 16. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf. Acesso em: 10 out. 

2018.     

https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf
https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf
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- Quanto à disciplina Ateliê Projeto 4 - Construção293, esta é destinada à compreensão 

da interface entre técnica e arte na criação da obra arquitetônica, com ênfase sobre o aspecto 

funcional da arquitetura, correlacionando usos, atividades e espaços, somando-os a 

preocupações com o conforto ambiental, com a sustentabilidade e com o contexto de inserção 

da obra.  

- Quanto à disciplina Ateliê Projeto 6 – Tecnologia294, ela versa sobre o 

desenvolvimento de projetos de edifícios de complexidade programática e suas implicações 

tecnológicas, arquitetônicas e urbanas. Estuda os sistemas tecnológicos aplicados à arquitetura 

e seus vínculos com os avanços técnicos relativos a processos de projeto e de construção 

(como o sistema construtivo, o sistema estrutural, a materialidade, os sistemas de vedação, as 

instalações prediais, os sistemas de informação, a segurança e o conforto ambiental).   

Além de todos os elementos que devem estar obrigatoriamente presentes em todo o 

projeto arquitetônico, os projetos arquitetônicos penais carregam consigo um rol de 

peculiaridades295, vez que eles devem contemplar as questões voltadas para a segurança no 

cárcere e as necessidades do sistema penitenciário em âmbito coletivo e individual (estas 

habitações coletivas296 devem abranger o espaço físico destinado às seguintes assistências: 

material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa - todas elas previstas na LEP), o 

zoneamento (instrumento amplamente utilizado nos planos diretores, através do qual a cidade 

é dividida em áreas sobre as quais incidem diretrizes diferenciadas para o uso e a ocupação 

do solo), os muros, os recuos, o funcionamento e a interligação das áreas sem que existam 

empecilhos visuais, a acessibilidade e a humanização penitenciária.  

                                                           
293 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Componentes Curriculares – Ementas. 2018, p. 21. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf. Acesso em: 10 out. 

2018.     
294 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Curso de Arquitetura e 

Urbanismo. Componentes Curriculares – Ementas. 2018, p. 29. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf. Acesso em: 10 out. 

2018.     
295 Como exemplo, a seguinte determinação gravada nas Diretrizes básicas para a arquitetura penal: “não devem 

ser colocados no interior das celas, com exceção de colônias e casa do albergado, por medida de segurança, os 

seguintes elementos: a) registros, torneiras, válvulas de descargas de latão ou metálicas; b) chuveiros metálicos;  

c) luminárias sem grade protetora; d) azulejos e cerâmicas (ladrilhos); e e) todo objeto que possa s e transformar 

em arma ou servir de apoio ao suicídio”. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes 

básicas para arquitetura penal. Brasília-DF: 2011, p. 43. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018.         

 
296 Entende-se por habitação coletiva o edifício (ou parte dele) que é destinado a habitações permanentes 

multifamiliares.     

https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf
https://www.mackenzie.br/fileadmin/user_upload/EMENTAS_AU_2018_-_final__1_.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
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A arquitetura penal é um campo de pesquisa ainda pouco explorado, pouco analisado 

e pouco estudado nas esferas jurídica, política, social, pedagógica, econômica e arquitetônica. 

João Campos297 observa que os projetos penitenciários arquitetônicos são majoritariamente:  

Caros e ruins. Em razão do elevado custo, não atendem à crescente 

demanda por vagas. Não atendendo à demanda por vagas, 

rapidamente ficam superlotados e, juntamente com outros fatores 

desumanizadores do cárcere, contribuem para a brutalização do ser 

humano preso e, por consequência, acabam por promover mais 

violência e criminalidade, ou seja, exatamente o oposto daquilo a que 

originariamente se propõem as prisões.  

 

Suzann Flávia Cordeiro de Lima298 explica que a arquitetura prisional brasileira ainda 

prioriza a esfera da punição como objetivo principal da execução da pena e deixa como plano 

secundário os espaços destinados à ressocialização:    

A análise sobre a arquitetura prisional revela que a prisão não adveio 

de um projeto, mas do surgimento da necessidade de espaço para o 

cumprimento da pena, aperfeiçoando-se através do planejamento com 

ideias e regras discutidas e incorporados pelos Tratados e Convenções 

Internacionais, na legislação e nas resoluções. A configuração atual 

desses espaços demonstra que as ideias, os projetos e as regras sempre 

estiveram dissociados da realidade carcerária, na medida em que os 

reclusos sempre foram excluídos pelo Poder Público e pela própria 

sociedade.  

 

Corroborando com este posicionamento, Drauzio Varella299 preleciona:  

As cadeias são ambientes cinzentos mesmo que não estejam pintadas 

dessa cor. A presença ostensiva das grades, das trancas e o som de 

ferro das portas quando se fecham oprimem o espírito de forma tão 

contundente, que em mais de vinte anos jamais encontrei alguém que 

dissesse sentir prazer quando entra num presídio. Ao contrário, a 

sensação de alívio ao cruzar o portão que dá acesso à rua é universal. 

O conforto de ficar livre da opressão ao sair não desaparece com a 

repetição da experiência; ainda hoje o sinto, sensação compartilhada 

por todos os funcionários que conheço. 

 

                                                           
297 CAMPOS, João. Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. 2008. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/611388.pdf. Acesso em: 10 fev. 2018.  
298 LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de. A função social do espaço penitenciário. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Alagoas. Maceió, 2005, p. 09.  A arquiteta Suzann Flávia 

Cordeiro de Lima foi Membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - CNPCP (2011-2013). 

299 VARELLA, Drauzio. Carcereiros. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 115.    

http://www.camara.gov.br/sileg/integras/611388.pdf
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A estrutura da recém construída penitenciária de Rio Branco ilustra muito bem esta 

situação300:  

 

 

A reportagem intitulada “Fios desencapados e falta de água em presídio recém-

inaugurado” publicada em 19 de maio de 2017 pelo Conselho Nacional de Justiça301 nos 

permite refletir sobre a importância e a necessidade da humanização do espaço carcerário para 

que a pena seja cumprida de maneira digna e que as pessoas privadas de sua liberdade em 

decorrência de decisão judicial tenham como ter acesso às assistências previstas na LEP.  

As condições nas quais as mulheres presas estão alocadas na Penitenciária de Rio 

Branco são, por certo, fatores impeditivos no que tange à dignidade humana, à cidadania e à 

ressocialização. Vejamos as seguintes considerações acerca dos prédios da Penitenciária 

Feminina de Rio Branco, nominados como Alamanda e Camélia302:  

                                                           
300 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Fios desencapados e falta de água em presídio recém-inaugurado. 19 

maio 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-

poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos. 

Acesso em: 20 mar. 2018.  
301 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Fios desencapados e falta de água em presídio recém-inaugurado. 19 

maio 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-

poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos. 

Acesso em: 20 mar. 2018.  

 
302 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Fios desencapados e falta de água em presídio recém-inaugurado. 19 

maio 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos


133 
 

Pintados sobre paredes cor de palha, levam o visitante que chega a um 

dos pavilhões da prisão a se lembrar da fachada de uma escola recém-

inaugurada. Em visita realizada no último dia 30 de maio, o 

conselheiro Rogério Nascimento e a juíza auxiliar da Presidência do 

CNJ, Maria de Fátima Alves, encontraram instalações aparentemente 

novas, mas também inadequações no projeto arquitetônico das 

instalações, superlotação do espaço, fornecimento de água 

deficiente303 e outros problemas que obrigam administração e presas 

a fazer improvisos diários para contornar os problemas da unidade 

prisional. Durante a inspeção, o capitão da tropa de choque que 

acompanha os representantes do CNJ lembra a equipe de que não se 

deve encostar nas grades das celas. O risco não é de ser agarrado pelas 

presas, como o policial alertaria, mas de tomar choque. Fios elétricos 

atravessam o vão das grades na porta de cada cela para conectar 

ventiladores às tomadas, que foram instaladas no muro externo do 

pavilhão. No clima equatorial de Rio Branco, a temperatura máxima 

mensal nunca fica abaixo de 30 graus Celsius, em média. Apesar do 

clima ameno do dia da inspeção, a sensação térmica superava essa 

marca no interior da cela, um cômodo de cerca de 12 metros 

quadrados com sete mulheres dentro. 

E mais304:  

Na unidade prisional feminina de Rio Branco, 234 mulheres dividem 

o espaço projetado para apenas 86. Entre os pavilhões Camélia e 

Alamanda, um esqueleto de tijolos e ferragens promete aliviar um 

pouco da superlotação do local, mas só depois de resolvido um 

impasse burocrático que envolve a construtora responsável pela 

conclusão das obras do prédio. “Um dos problemas do sistema 

carcerário brasileiro é, sem dúvida, a superlotação. No Acre, 

especificamente, o quadro de superlotação é muito grave”, afirmou o 

                                                           
poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos. 

Acesso em: 20 mar. 2018.  

 
303 Sobre o abastecimento de água: “o fornecimento de água para as mulheres do maior presídio feminino do 

Acre é precário, embora esteja localizado em uma clareira na maior floresta tropical do planeta, região do país 

onde mais chove. Em Rio Branco, os 1.948 milímetros registrados correspondem a um índice pluviométrico um 

terço superior ao de São Paulo, por exemplo. Apesar disso, segundo as presas, as torneiras são abertas duas vezes 

por dia, em intervalos de 10 a quinze minutos, tempo que acusam ser insuficiente para guardar a água para lavar 

roupa, louça, limpar o chão da cela, tomar banho e beber. Algumas presas denunciam má fé por parte das agentes 

prisionais, que se defendem ao apontar o déficit de água como defeito estrutural da penitenciária. Segundo o 

conselheiro Rogério Nascimento, a Penitenciária Feminina de Rio Branco é uma obra inacabada. “O que 

acontece é uma improvisação do serviço público. A unidade foi ocupada antes de ser concluída, o que foi uma 

solução muito ruim e uma peculiaridade do Acre”, afirmou o conselheiro”. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. 

Fios desencapados e falta de água em presídio recém-inaugurado. 19 maio 2017. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-

judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos. Acesso 

em: 20 mar. 2018. 
304 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Fios desencapados e falta de água em presídio recém-inaugurado. 19 

maio 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-

poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos. 

Acesso em: 20 mar. 2018.  

 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
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conselheiro, que vai incluir a informação e sugerir as providências 

necessárias em entregar relatório à presidente do STF e do CNJ, 

ministra Cármen Lúcia.   

Por fim, as considerações sobre a infraestrutura penitenciária deficiente305:   

As agentes prisionais apontam defeitos na elaboração do projeto 

arquitetônico da penitenciária. “Fizeram um prédio sem prever o 

básico. Nós somos humanas. Nosso plantão é de 24 horas aqui dentro, 

mas ninguém fica acordada 24 horas direto. Temos de descansar. Hoje 

tivemos de improvisar camas em uma sala de aula de outro pavilhão, 

mas já querem nos expulsar de lá”, afirmou uma delas. Como são 

obrigadas a dormir fora dos pavilhões, por falta de espaço adequado 

para o descanso das equipes de custódia, as presas passam as noites 

trancadas, sem supervisão. Socorro. Muitas relataram episódios de 

crises – nervosas, pressão arterial, entre outras – justamente durante o 

turno da noite. Mesmo assim, muitas vezes não somos atendidas. 

Alegam não ter efetivo para fazer escoltas em caso de emergências. 

“Quando passamos mal, temos de ‘bater grade’ (bater objetos na grade 

da entrada da cela) para sermos ouvidas”, afirma uma presa de 24 

anos, que alega ter crises de hipoglicemia com frequência. Nesses 

casos de emergência, a solução é subir em um beliche e gritar socorro 

pelas frestas, por onde passam apenas fios elétricos e outras 

gambiarras que sintonizam antenas à TVs. A abertura é tão pequena 

que impede a passagem de um punho fechado, muito menos de luz 

solar suficiente para se criar uma alamanda, nome da trepadeira tóxica 

que batiza o pavilhão e enfeita treliças e caramanchões em jardins por 

todo o país. 

 

É necessário repensar a dinâmica que permeia as penitenciárias, humanizando a 

estrutura carcerária e as relações entre as pessoas que lá trabalham e que lá cumprem pena, o 

espaço intermuros e a vida penitenciária. Para tanto, entendo ser fundamental a integração 

entre as discussões referentes à arquitetura penal, à simbiose existente entre a pessoa humana 

e o local por ela habitado e as discussões referentes ao universo jurídico, afinal, o 

planejamento e a entrega de espaços acessíveis, adequados, salubres e especificamente 

destinados às atividades assistenciais são de suma importância para a dignidade humana no 

cárcere, para a ressocialização do apenado, para a sua capacitação e preparo para a volta à 

sociedade.  

                                                           
305 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Fios desencapados e falta de água em presídio recém-inaugurado. 19 

maio 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-

poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos. 

Acesso em: 20 mar. 2018.  

 

http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude/audiencia-publica/724-poder-judiciario/concursos/cnj/84922-recem-inaugurada-penitenciaria-feminina-ainda-opera-com-improvisos
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Para buscar o equilíbrio entre a função punitiva e a função ressocializadora da pena, 

é imprescindível conhecer e analisar a Resolução nº 09 de 18 de novembro de 2011 do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP)306, já que esta tem por 

objetivo tratar das diretrizes básicas para a arquitetura penal307:  

Este trabalho visa a consolidar a relação de cooperação entre o 

Ministério da Justiça e as Unidades da Federação, no tocante às 

iniciativas de construção, ampliação ou reforma de estabelecimentos 

penais. A revisão desta diretriz valorizou as contribuições já trazidas 

nos textos das resoluções anteriores, de 1994 e 2005, aperfeiçoou a 

forma de dimensionamento usando o critério de proporcionalidade do 

uso, inseriu novos conceitos como acessibilidade, permeabilidade do 

solo, conforto bioclimático e impacto ambiental, considerou 

recomendações de outros órgãos governamentais e Ministérios, em 

especial da Saúde e da Educação, bem como da sociedade que se 

manifestou por meio de uma consulta pública. Esta resolução é 

referência para todas as obras nacionais com fins penais, 

representando o acúmulo político e social do Estado Democrático de 

Direito e o conhecimento científico disponível.  
  

A Resolução308 determina que:  

 

Caberá à Secretaria de Justiça da Unidade da Federação (ou à 

repartição responsável pela gestão do sistema penitenciário no âmbito 

local) solicitar ao Ministério da Justiça recursos para a construção, 

ampliação, reforma ou aquisição de equipamentos dos 

estabelecimentos penais.  

 

Por ser um modelo teórico, os responsáveis pelas obras devem analisar as 

peculiaridades dos terrenos para poderem adequar os projetos, proporcionando condições para 

o perfeito funcionamento das estruturas penitenciárias (o que inclui os sistemas de esgoto, 

hídrico, de iluminação, de cabeamento, elétrico, de saneamento básico bem como o acesso à 

localidade).  Tendo em vista a escassez de profissionais atuantes nesta área309:  

                                                           
306 A LEP prevê, em seu art. 64, inciso VI: “ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no 

exercício de suas atividades, em âmbito federal ou estadual, incumbe: estabelecer regras sobre a arquitetura e 

construção de estabelecimentos penais e casas de albergados”.  
307 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para arquitetura penal. Brasília-

DF, 2011, p. 10. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018.       
308 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para arquitetura penal. Brasília-

DF, 2011, p. 15. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018.       
309 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para arquitetura penal. Brasília-

DF, 2011, p. 12. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
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Poderá a Unidade da Federação apresentar seu projeto específico, 

desde que respeite as diretrizes contidas nos seguintes Anexos: II – 

Normas para a apresentação de projetos de construção, ampliação e 

reforma de estabelecimentos penais e para a Celebração de Convênios 

com a União; III – Conceituação e classificação de estabelecimentos 

penais; IV – Elaboração de projetos arquitetônicos e projetos 

específicos – Tipologia arquitetônica; V – Programas para 

estabelecimentos penais; VI – Critérios gerais de medição para a 

elaboração dos orçamentos; VII – Conceituação dos projetos de 

arquitetura e engenharia para estabelecimentos penais; VIII – 

Documentação modelo Ministério da Justiça/DEPEN; IX – Glossário.  

 

Quanto ao partido arquitetônico310, a Resolução311 estabelece que esta deve preconizar 

a funcionalidade, o conforto, a acessibilidade, a segurança e a redução dos impactos 

ambientais:  

A criatividade deve ser estimulada na elaboração de um projeto para 

estabelecimento penal, porém há alguns aspectos que devem ser 

considerados para que atinja o objetivo a que se propõe a edificação. 

Deve-se ter consciência da importância que tem a definição de uma 

linha de projeto que poderá vir a facilitar a administração e a 

manutenção do edifício proposto e, consequentemente, influir no 

comportamento das pessoas que dele fazem uso. É fundamental 

favorecer as instalações com um mínimo de conforto, procurando 

soluções viáveis que permitam o grau de segurança necessário. É 

importante observar no terreno proposto sua topografia, orientação da 

implantação da edificação, que impactam diretamente na insolação e 

na ventilação natural, levando-se em conta as condições climáticas 

regionais e respeitando as particularidades quanto à aeração, à 

ventilação e à iluminação naturais. 

 

Em continuidade, a Resolução312 traz as seguintes recomendações de caráter geral 

(aqui apresentadas de maneira reduzida):  

I. planejar as ampliações dos estabelecimentos desde o início do 

projeto; II. planejar as construções de novos estabelecimentos penais 

                                                           
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018.        
310 O partido arquitetônico é a ideia preliminar do edifício projetado.    

311 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para arquitetura penal. Brasília-

DF, 2011, p. 30. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018. 
312 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para arquitetura penal. Brasília-

DF, 2011, p. 31-32. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018. 

 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
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de maneira a atender às demandas por novas vagas, preservando a 

saúde mental e o conforto ambiental daqueles que usam este espaço; 

III. compreender a área total do estabelecimento penal a ser construído 

entre os limites de 12,00 a 60,00m2 de área construída por pessoa 

presa (inclusive pátios de sol descobertos) e a área total de terreno 

entre os limites de 16,00 e 100,00 m2 de área de terreno por pessoa 

presa, como forma de fixar a taxa de ocupação; IV. fazer uso de áreas 

verdes, visando a humanizar o ambiente diário da pessoa presa, sem, 

entretanto, esquecer-se da segurança; V. evitar sobrecarregar e 

superpor fluxos nas escadas e circulações por onde transitem pessoas 

presas; VI. evitar o uso de subsolos (por uma questão de salubridade); 

VII.  caracterizar no projeto um zoneamento geral intencional que 

permita a organização de cada fluxo de circulação em particular; VIII. 

ter em conta um cuidado especial na escolha de elementos de 

composição e de fachada, devido à possibilidade de utilização dos 

mesmos como esconderijos para pessoas ou objetos; e, por fim, IX. 

evitar barreiras visuais que possam criar pontos cegos em áreas de 

segurança, tais como: muralhas, corredores de circulação, acessos e 

telhados etc. 

 

O dimensionamento e a distribuição dos espaços carcerários foram objeto de análise 

do evento do Conselho Nacional do Ministério Público “Fundo penitenciário: os desafios de 

regulamentação e os padrões para os estabelecimentos prisionais” de 2018. O evento tratou 

de diversos pontos da arquitetura penal, do conceito global de espaço construtivo (que deve 

garantir o equilíbrio entre a dignidade humana e o conforto ambiental, a sustentabilidade, a 

funcionalidade, a eficiência e a acessibilidade) e do conceito de vaga, que “não se encerra na 

cela, incorpora o acesso às condições de vida que reverterão positivamente para a pessoa 

presa, para os funcionários e para os visitantes, a partir de cálculos de espaço 

pessoal/pessoa313”. Neste evento também foi exposto o fluxograma (abaixo apresentado) do 

processo de apoio na construção dos estabelecimentos prisionais314:    

 

                                                           
313 Conselho Nacional do Ministério Público. Fundo penitenciário: os desafios de regulamentação e os padrões 

para os estabelecimentos prisionais. 2018, p. 15. Disponível em:  

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7

%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf. Acesso 

em: 20 out. 2018.         
314 Conselho Nacional do Ministério Público. Fundo penitenciário: os desafios de regulamentação e os padrões 

para os estabelecimentos prisionais. 2018, p. 21. Disponível em:  

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7

%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf. Acesso 

em: 20 out. 2018.  

 

http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Comissoes/CSP/Semin%C3%A1rio_Internacional_de_Execu%C3%A7%C3%A3o_Penal_-_2018/Apresenta%C3%A7%C3%B5es/Painel_IV_-_Valdirene_Daufemback.pdf
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Este cronograma é fundamental para o acompanhamento das etapas e das 

particularidades das obras penitenciárias. Dentre todas as especificidades e todos os 

detalhamentos trazidos pela Resolução nº 09 de 2011 do CNPCP, ressalto os seguintes 

dimensionamentos e metragens dos espaços destinados às atividades educacionais presenciais 

e à distância315: a biblioteca deve ter pelo menos 30 m2; as salas de aula devem ter pelo menos 

1,5 m2 por aluno (quantidade dimensionada para atender a 100% dos presos em 03 turnos. 

Capacidade de até 30 alunos); as instalações sanitárias devem conter pelo menos 3 m2 (sendo 

um vaso sanitário para cada grupo de 20 (vinte) mulheres e um lavatório para cada grupo de 

25 (vinte e cinco) mulheres, por turno, ou 1 mictório para cada 25 (vinte e cinco) homens, 1 

(um) vaso sanitário para cada 50 (cinquenta) homens e 1 (um) lavatório para cada 50 

(cinquenta) homens, por turno); a sala dos professores deve ter pelo menos 25 m2; a metragem 

                                                           
315 Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Diretrizes básicas para arquitetura penal. Brasília-

DF: 2011, p. 73-74. Disponível em: 

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resol

ucao_09_11_CNPCP.pdf. Acesso em: 18 set. 2018.     

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/ExecucaoPenal/CNPCP/2011Diretrizes_ArquiteturaPenal_resolucao_09_11_CNPCP.pdf
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da sala de informática não está especificada (pois depende do projeto) e, por fim, a sala de 

encontros com a sociedade deve ter pelo menos 30 m2316.  

Conforme já abordado, a concretização dos espaços destinados à assistência 

educacional e à educação à distância nas penitenciárias enseja a conjugação dos espaços 

físicos, das normas jurídicas e dos recursos (humanos, materiais e financeiros) para o 

andamento e a continuidade destes projetos. Aqui, os seguintes pontos devem ser analisados 

de modo detalhado: I. a estrutura física e a quantidade de agentes responsáveis pela 

organização e deslocamento dos presos para a realização das atividades; II. as facilidades e as 

dificuldades dos docentes para lidarem com a educação presencial e a educação à distância 

frente às restrições e peculiaridades existentes no sistema penitenciário e III. a recente 

polêmica acerca da flexibilização da supracitada Resolução 09 de 2011 do Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária. Passo a tratar de cada um destes eixos de maneira 

pormenorizada:  

I. Quanto à gestão de infraestrutura para a implementação dos cursos EAD no sistema 

penitenciário – garantindo aos presidiários o acesso ao direito à educação, é necessário definir 

quais ferramentas podem e devem ser utilizadas no EAD no cárcere. Entendo que o EAD no 

sistema penitenciário não deve estar restrito apenas aos materiais impressos (apostilas, livros, 

etc), pelo contrário, ele deve abranger também o uso de laboratórios de informática, pois os 

computadores viabilizam o acesso ao AVA e o manejo às ferramentas síncronas e assíncronas. 

Além do contato virtual com os professores, entendo que sejam de grande valia também 

encontros presenciais para o acompanhamento pedagógico e evolutivo do curso e para o 

esclarecimento de dúvidas.  

É imprescindível mapear e organizar as todas condições básicas existentes para o seu 

funcionamento e também cuidar de toda a infraestrutura física necessária para o 

desenvolvimento das aulas: salas de aula, laboratórios de informática, computadores, 

biblioteca, equipamentos e internet.  

                                                           
316 Nas próximas linhas da tese, tratarei da Resolução CNPCP n. 6, de 7 de dezembro de 2017 que revogou estes 

parâmetros e metragens. Discorrerei sobre as críticas dirigidas a esta Resolução (e explicarei os motivos pelos 

quais concordo com a avaliação dos profissionais que lidam diretamente com esta demanda) vez que a 

flexibilização destas normas, diretrizes e parâmetros afeta diretamente os espaços nos quais estas atividades são 

realizadas. A não obrigatoriedade de seguir estas metragens pode representar um empecilho a mais na vida das 

pessoas que estão cumprindo pena encarceradas.  
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O planejamento e a formatação dos cursos de EAD são fundamentais para a 

otimização do tempo, para a organização e objetivos do curso e para a programação 

cronológica das atividades teóricas e práticas de estudo e do trabalho.  O uso dos 

computadores como recurso didático-pedagógico apresenta impactos muito positivos no 

desenvolvimento cognitivo humano além de favorecer a interdisciplinaridade e a ampliação 

da informação e do conhecimento.  

Ademais, as inovações tecnológicas são vitais para o desenvolvimento da 

interatividade, da produção, da pesquisa, dos debates, e para a democratização e 

universalização do conhecimento. Marcelo de Mesquita Ferreira317, entretanto, apresenta o 

seguinte alerta:  

A escola prisional enfrenta problemas em relação às condições básicas 

de sua infraestrutura, que, ainda são muito deficitárias, porque, de 

maneira quase genérica, essas escolas funcionam em espaços 

prisionais que foram “adaptados”, e não “planejados” para serem, 

realmente, espaços escolares contextualizados às necessidades de seus 

sujeitos. Refletir sobre a implementação da EaD nas escolas prisionais 

implica, pois, buscar caminhos de adaptações dos espaços físicos 

disponibilizados para essas escolas. 

  

Em mesmo sentido, Mazukyevicz Ramon Santos do Nascimento Silva318:  

A inclusão da educação prisional no ordenamento jurídico e na agenda 

política penitenciária brasileira não foi suficiente para afastar da 

prática educativa nos cárceres nacionais a ingerência das mazelas de 

uma instituição total e de um sistema falido onde todas as práticas 

conduzem à degradação do ser humano, daí que foram identificados a 

partir dos trabalhos de investigação uma série de desafios à educação 

em contextos de encarceramento, que contemplam desde problemas 

inerentes à própria natureza da pena privativa de liberdade, até 

questões relacionadas com a má gestão da coisa pública319.  

                                                           
317 FERREIRA, Marcelo de Mesquita. Educação a distância para sistemas prisionais: um estudo sobre 

viabilidades técnicas de infraestrutura necessária para implementação da educação em rede nas escolas do 

sistema prisional. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte: 

2016, p. 39.  
318 SILVA, Mazukyevicz Ramon Santos do Nascimento. Que pode a educação na prisão? Dissertação (Mestrado 

em Ciências Jurídicas). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: 2011, p. 168.      
319 Em continuidade, Mazukyevicz Ramon Santos do Nascimento Silva esclarece que: “a estrutura arquitetônica 

das penitenciárias que reproduz a todo momento o estigma da punição, o fenômeno da prisonização e seus efeitos 

nocivos sob a pessoa do prisioneiro, os conflitos do subsistema social carcerário que submetem seus membros a 

espaços sociais imutáveis e pré-definidos, a rotatividade dos alunos-presos que dificultam a continuidade das 

atividades de educação, os fins contraditórios da pena de prisão que na prática acabam por privilegiar as ações 

de segurança e disciplina, a descontinuidade administrativa e as diferenças no tratamento dado à questão da 

educação prisional, a prevalência de ações e projetos voltados ao trabalho do preso, a heterogeneidade das 

práticas educativas, a falta de pessoal capacitado para atuar especificamente em situações de educação no cárcere, 

e finalmente, o caráter residual com o qual a política pública de educação prisional vem sendo tratada no Brasil, 

diante dos privilégios conferidos à construção de presídios, fomentaram à primeira vista um posicionamento 
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Para a configuração e organização dos laboratórios de informática320, é necessário 

observar tanto o ambiente físico quanto a estrutura dos equipamentos destinados ao 

funcionamento das redes321. Quanto ao ambiente físico, são primordiais os seguintes pré-

requisitos disponibilizados pelo Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo322:  

-Espaço mínimo de 2m² para cada computador a ser instalado; 

 

-Proteção contra os agentes agressivos, como poeira, areia e chuva; 

 

-Tomadas elétricas comuns não podem ser compartilhadas com a rede 

elétrica dos equipamentos de informática; 

 

-Ausência de falhas na estrutura do prédio, como: rachaduras, 

infiltrações, umidade, mofo; 

-Piso adequado, sem desníveis, ressaltos ou batentes; 

 

-Exigências mínimas da rede elétrica: fornecimento de energia elétrica 

de 110V ou 220V323, com capacidade de pelo menos 10KVA324;  

 

-Quadro de distribuição de energia elétrica exclusivo para os 

equipamentos de informática e aterramento;  

 

                                                           
cético quanto à possibilidade de um alcance positivo das atividades de educação na prisão em razão do homem 

aprisionado”. SILVA, Mazukyevicz Ramon Santos do Nascimento. Que pode a educação na prisão? Dissertação 

(Mestrado em Ciências Jurídicas). Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: 2011, p. 168-169.    

320 Marcelo de Mesquita Ferreira discorre sobre os Laboratórios de Informática em âmbito penitenciário: 

“cumprem papel essencial nos cursos a distância e precisam estar equipados de forma a possibilitar ao educando 

preso, por meio de ambiente virtual de aprendizagem projetado para a realização do curso, a interação com outros 

estudantes, docentes, coordenador de curso e com os responsáveis pelo sistema de gerenciamento acadêmico e 

administrativo do curso. Dessa forma faz-se necessário a compatibilidade entre a quantidade de equipamentos 

disponibilizados e o número de estudantes a serem atendidos. Torna-se importante registrar que, nas escolas 

prisionais, as turmas são locadas com o número máximo de até quinze educandos”. FERREIRA, Marcelo de 

Mesquita. Educação a distância para sistemas prisionais: um estudo sobre viabilidades técnicas de infraestrutura 

necessária para implementação da educação em rede nas escolas do sistema prisional. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte: 2016, p. 40.    

321 Os equipamentos da rede são: o cabeamento, as tomadas, os Hubs (dispositivos que têm a função de interligar 

os computadores de uma rede local), os racks, os servidores e as estações além das impressoras. Quanto aos 

computadores, os seus componentes são:  o gabinete, o drive óptico, a placa-mãe, o processador, o HD, a placa 

de vídeo, a memória RAM (a sigla, de origem inglesa, significa Random Access Memory ou, em português, 

Memória de Acesso Aleatório. Trata-se da tecnologia que permite o acesso aos arquivos armazenados no 

computador) e a fonte de alimentação. Estes dados foram coletados de consultas às linhas de pesquisa do Instituto 

de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC São Carlos). Instituto de 

Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC São Carlos). Pesquisa no ICMC. 

S.d. Disponível em: https://www.icmc.usp.br/pesquisa. Acesso em: 08 ago. 2018.  
322 Ministério da Educação. Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Recomendações para a 

Montagem de Laboratórios de Informática nas Escolas Urbanas. 2005, p. 03-04. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013475.pdf. Acesso em: 06 fev. 2018.  
323 V é o símbolo de Volt, unidade de tensão elétrica do Sistema Internacional de Unidades. 
324 kVA é a abreviação de quilovoltampere. Cada kVA é uma medida equivalente a 10³ voltamperes (1 KVA = 

1000 VA).  

https://www.icmc.usp.br/pesquisa
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013475.pdf
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- Temperatura ambiente do laboratório deve ser menor que 30ºC ou 

deverá ser instalado um aparelho de ar condicionado de no mínimo 18 

BTU325 (sempre calculando a área do laboratório);     

-Janelas e portas devem ser resistentes para garantir a segurança dos 

equipamentos;   

-Iluminação natural precisa ter cortina ou persiana para evitar 

exposição direta à luz solar, evitando danos aos equipamentos; 

  -O laboratório deve ter lâmpada fluorescente com interruptores 

independentes próximo do quadro branco, evitando reflexos; 

- Aterramento326 do quadro e seus circuitos (em hipótese alguma deve 

ser utilizado o neutro da rede). Com resistência menor ou igual a 10 

W. 

Quanto ao funcionamento da rede dos laboratórios de informática, Marcelo de 

Mesquita Ferreira327 explica que:  

“ O primeiro passo a se pensar para um modelo proposto de 

laboratório de informática é o Link de Internet banda larga para 

acessar o mundo virtual. Precisa invariavelmente existir uma conexão 

com a internet, e, esse serviço é disponibilizado em bps (bits por 

segundo) por um provedor, com o qual, pode ser contratado o serviço 

de internet compartilhada ou dedicada, cabendo então ao contratante 

definir em qual plano se adequa melhor às suas necessidades”. [...]. 

“A internet é transmitida por meio de cabo coaxial, cabo de telefone 

ou fibra óptica, e, para que essa internet chegue até o laboratório de 

informática, torna-se necessário o uso de um aparelho denominado 

modem”. [...]. “Em seguida, o sinal de internet passará pelo Firewall 

que é a peça fundamental que protege a rede interna utilizando um 

sistema que bloqueia, filtra e registra acessos”. [...]. “O Servidor de 

domínio ou controladores de domínio são um grupo de computadores, 

programas e dispositivos de rede que é administrado como uma 

unidade, com normas e procedimentos comuns para uso por um grupo 

específico de usuários. Os usuários fazem login no domínio para obter 

acesso aos recursos”. [...]. “Após a instalação do primeiro controlador 

de domínio na organização, estará criado o primeiro domínio (também 

chamado de domínio raiz) e a primeira floresta. É possível adicionar 

controladores de domínio a um domínio raiz já existente para fornecer 

tolerância a falhas, melhorar a disponibilidade dos serviços e 

                                                           
325 BTU é o acrônimo de British thermal unit ("unidade térmica britânica").  
326 Há recomendação expressa na cartilha para que as questões que versem sobre o aterramento sejam tratadas 

com especialista na área (eletricista ou empresa de instalação elétrica). Ministério da Educação. Programa 

Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo). Recomendações para a Montagem de Laboratórios de 

Informática nas Escolas Urbanas. 2005, p. 05. Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013475.pdf. Acesso em: 06 fev. 2018. 
327 FERREIRA, Marcelo de Mesquita. Educação a distância para sistemas prisionais: um estudo sobre 

viabilidades técnicas de infraestrutura necessária para implementação da educação em rede nas escolas do 

sistema prisional. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: 

2016, p. 43-48.  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013475.pdf
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balancear a carga dos controladores de domínio existentes. Dessa 

forma, se percebe importância de um Servidor de Domínio no 

laboratório de informática dentro do Sistema Prisional, pois, por meio 

desse mecanismo poderá ser centralizado o controle de acesso à 

internet dos educandos presos no laboratório de informática” [...]. 

“Por meio e do Proxy e dos Servidores que será realizado o controle 

de acesso à internet dos educandos, dos sujeitos educandos presos”.  

 

É interessante observar que a configuração de laboratório de informática e de 

controle de acesso aos sites descrita por Marcelo de Mesquita Ferreira é muito similar ao 

projeto piloto das penitenciárias digitalizadas na Alemanha (descrito na introdução da tese), o 

que corrobora a possibilidade do uso de laboratórios de informática e de acesso a sites 

específicos na busca pela capacitação profissional e técnica, sendo fundamental e 

imprescindível o controle efetivo e o bloqueio absoluto aos sites que não tenham relação com 

esta finalidade.  

Em continuidade ao tema “laboratórios de informática no cárcere”, o documento 

“Ações do Pronasci/Depen328” traz um modelo de planta dos espaços destinados às aulas e às 

atividades educacionais: 

 

                                                           
328Departamento Penitenciário Nacional. Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Ações 

Pronasci/Depen. 2016, p. 18. Disponível em: 

ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/consulta%20nacional%20hivaids/

Apresenta__o%20DEPEN.pdf. Acesso em: 25 maio 2018. Insta salientar que, de acordo com o projeto, este 

módulo deverá ter: “3 salas de aula com capacidade para 30 alunos, reversíveis para auditório de 90 lugares, 

laboratório de informática com 20 estações de trabalho, biblioteca, sala de professores, sala de controle, 

banheiros”. Departamento Penitenciário Nacional. Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. 

Ações Pronasci/Depen. 2016, p. 17. Disponível em: 

ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/consulta%20nacional%20hivaids/

Apresenta__o%20DEPEN.pdf. Acesso em: 25 maio 2018. 

 

ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/consulta nacional hivaids/Apresenta__o DEPEN.pdf
ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/consulta nacional hivaids/Apresenta__o DEPEN.pdf
ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/consulta nacional hivaids/Apresenta__o DEPEN.pdf
ftp://balcao.saude.ms.gov.br/horde/sisppi/saude_penitenciaria/informativos/consulta nacional hivaids/Apresenta__o DEPEN.pdf
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Os laboratórios devem considerar o espaço destinado para a instalação da fiação e do 

cabeamento, a disposição dos móveis (mesas, cadeiras), dos equipamentos (computadores, 

impressoras) e o deslocamento e acomodação das pessoas – garantindo o conforto ambiental, 

ergonômico e bioclimático. Por este motivo o dimensionamento do projeto e as metragens das 

salas de aula são tão importantes.  

II. Quanto ao manejo dos docentes para lidarem com a educação no cárcere, é 

necessário que eles estejam preparados para conduzirem as atividades, reflexões e explicações 

para os seus alunos frente a todas as restrições existentes no cárcere (em especial com as 

supracitadas limitações a alguns materiais, e as restrições a alguns recursos do eletronic 

learning e do mobile learning)329.  

                                                           
329 Este é um claro exemplo da importância das soft skills (habilidades comportamentais citadas anteriormente) 

para que, mesmo com esta série de restrições, os alunos tenham acesso ao conteúdo na íntegra, de maneira muito 

clara, didática e que conjuguem os aspectos teóricos com os aspectos práticos.  
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Marcela Haupt Bessil e Álvaro Roberto Crespo Melo apresentam o seguinte quadro 

sobre as experiências dos docentes que atuam na Educação de Jovens e Adultos330 no Sistema 

Prisional331:  

Os recursos materiais a serem utilizados em sala de aula também 

passam pela avaliação da segurança das casas prisionais, como 

relatam os docentes: ... “nós somos bastante limitados com o material 

né, na questão de vídeos, DVD, qualquer coisa que a gente quer levar 

primeiro tem que passar previamente pela segurança e a segurança vai 

examinar esse material e só depois vai liberar”. Essa seleção de 

materiais proporciona a criatividade dos docentes para manter os 

alunos interessados pelos conteúdos, conforme um entrevistado nos 

relata: “no início foi uma frustração porque eu preparava coisas para 

chegar na sala de aula e fazer de uma determinada forma e tinha a 

segurança. Não podia levar determinadas coisas. Então eu tinha que 

me transformar naquele momento, ter uma outra criatividade para ver 

como poderia trabalhar determinados conteúdos naquele espaço que 

era diferente”. 
 

      III. Por fim, o ponto que versa sobre as recentes e polêmicas alterações inseridas 

na supracitada Resolução nº 09 de 2011 pelo próprio Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária. Explico: até dezembro de 2017 os arquitetos eram obrigados a seguir 

rigorosamente as regras e metragens para a construção de presídios no país previstas nesta 

Resolução (o que garantia a existência de espaços específicos para que as assistências 

previstas na LEP fossem implementadas, concretizadas e continuadas). Ocorre que o 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por meio da Resolução CNPCP n. 6, 

de 7 de dezembro de 2017332, decidiu flexibilizar essa Resolução, revogando estes parâmetros 

e metragens, conforme abaixo se aduz:  

                                                           
330 Ana Paula Bastos Arbache observa que: “é necessário superar a ideia de que a EJA se esgota na alfabetização, 

desligada da escolarização básica de qualidade. É também necessário superar a descontinuidade das ações 

institucionais e o surgimento de medidas isoladas e pontuais, fragmentando e impedindo a compreensão da 

problemática. É preciso desafiar o encaminhamento de possíveis resoluções que levem à simplificação do 

fenômeno do analfabetismo e do processo de alfabetização, reduzindo o problema a uma mera exposição de 

números e indicadores descritivos. Visualizar a educação de jovens e adultos levando em conta a especificidade 

e a diversidade cultural dos sujeitos que a ela recorrem torna-se, pois, um caminho renovado e transformador 

nessa área educacional”. ARBACHE, Ana Paula Bastos. A formação do educador de pessoas jovens e adultas 

numa perspectiva multicultural crítica. Rio de Janeiro: Papel Virtual Editora, 2001, p. 22.  
331 BESSIL, Marcela Haupt. MERLO, Álvaro Roberto Crespo. A Prática Docente de Educação de Jovens e 

adultos no Sistema Prisional. Psicologia Escolar e Educacional, São Paulo: Volume 21, Número 2, Maio/Agosto 

de 2017, p. 290. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/pee/v21n2/2175-3539-pee-21-02-00285.pdf. Acesso 

em: 30 jul. 2018.    

332 Ministério da Justiça e Segurança Pública. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução 

n. 6, de 7 de dezembro de 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pee/v21n2/2175-3539-pee-21-02-00285.pdf
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 A Resolução CNPCP n. 6, de 7 de dezembro de 2017 dispõe sobre a 

flexibilização das Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal do Anexo 

1 da Resolução nº 9 de 18 de novembro de 2011 que trata das 

Diretrizes da Arquitetura Penal. [...]. Considerando que a carência de 

vagas no sistema penitenciário alcançou patamares insustentáveis a 

recomendar esforço concentrado na viabilização de novas vagas, 

resolve: Art. 1º - Esclarecer que as Diretrizes para Arquitetura 

Prisional editadas pela Resolução nº 9, de 18 de novembro de 2011, 

deste Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

destinam-se a orientar a elaboração de projetos, construção, ampliação 

e reformas de estabelecimentos penais no Brasil, de modo a assegurar 

estruturas suficientes quanto a condições adequadas de trabalho para 

agentes penitenciários e outros servidores, bem como ao acesso 

regular a direitos e serviços pelas pessoas privadas de liberdade. 

Parágrafo único - As Diretrizes Básicas para Arquitetura Prisional são 

referências para o gestor estadual ou distrital, os quais podem 

apresentar projetos arquitetônicos próprios, com soluções 

arquitetônicas diferenciadas, considerando os aspectos intrínsecos à 

realidade prisional local, desde que assegurados os direitos da pessoa 

privada de liberdade e do servidor penitenciário. Art. 2º - Determinar 

a reedição do Anexo da Resolução nº 9, de 18 de novembro de 2011, 

deste Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

excluindo das tabelas as colunas verticais que tratam da metragem 

quadrada dos módulos, exceto aquelas previstas no Art. 3, incisos I, II 

e III desta Resolução333.  

 

 

 

 

                                                           
http://www.lex.com.br/legis_27583399_RESOLUCAO_N_6_DE_7_DE_DEZEMBRO_DE_2017.aspx. 

Acesso em: 23 set. 2018.         

333 O art. 3º da Resolução n. 6, de 7 de dezembro de 2017 do CNPCP estabelece, in verbis: “o Departamento 

Penitenciário Nacional promoverá a análise e verificação de conformidade em relação às Diretrizes para 

Arquitetura Prisional, de forma vinculante em relação aos seguintes incisos: I - Módulo de Vivência Coletiva: 

a)Ala de celas ou alojamento coletivo; b) Celas individuais; c) Instalação sanitária externa; d) Chuveiros 

coletivos; e) Pátio de sol; II - Módulo de Vivência Individual a)Ala de celas; b) Instalação sanitária externa à 

cela; c) Solário individual; d) Pátio de sol coletivo; III - Módulo de Saúde”. Ministério da Justiça de Segurança 

Pública. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Resolução n. 6, de 7 de dezembro de 2017. 

Disponível em: 

http://www.lex.com.br/legis_27583399_RESOLUCAO_N_6_DE_7_DE_DEZEMBRO_DE_2017.aspx. 

Acesso em: 23 set. 2018.       

http://www.lex.com.br/legis_27583399_RESOLUCAO_N_6_DE_7_DE_DEZEMBRO_DE_2017.aspx
http://www.lex.com.br/legis_27583399_RESOLUCAO_N_6_DE_7_DE_DEZEMBRO_DE_2017.aspx
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Se a configuração inicial previa a obrigatoriedade que espaços como cozinha, escola, 

locais de visita, lavanderias e espaços de trabalho tivessem uma área mínima proporcional ao 

número de presos, com a flexibilização da norma, essa obrigatoriedade não existe mais.  

Suzann Flávia Cordeiro de Lima334 explica que a pessoa presa deve estar no centro 

de todas as discussões referentes à execução penal e apresenta o seguinte alerta:  

Para que se entenda a função social do espaço penitenciário, faz-se 

necessário entender o indivíduo que se abriga nele, pois coexistem as 

interferências recíprocas entre o indivíduo e o ambiente. A perspectiva 

“instrumental”, que associa as atividades de estudo das relações entre 

comportamento humano e ambiente físico e de intervenção 

arquitetônica no ambiente físico apresenta-se extremamente adequada 

para que um outro “ambiente” de colaboração interdisciplinar se 

forme, com o benefício para as diversas áreas disciplinares envolvidas 

e suas formas de aplicação prática. 

A flexibilização das normas é motivo de grande preocupação: sem a exigência de 

áreas e das metragens mínimas, é ainda mais difícil que os detentos tenham como concretizar 

o acesso às atividades referentes à educação e ao trabalho, vez que os espaços, agora, podem 

ser de tamanhos insuficientes para a quantidade de presidiários alocados335:  

A oferta de espaço adequado para as atividades de educação e 

trabalho, conforme o perfil escolar e profissional das pessoas presas, 

é medida fundamental para reversão do quadro de marginalização 

desse grupo336, para o favorecimento da política de reinserção social, 

para a prevenção da criminalidade e é forma de evitar as condições de 

vulnerabilidade e de adesão a grupos criminais organizados. Embora 

a ambiência não seja suficiente para a execução das políticas de 

educação e trabalho, pois –como mencionam os relatórios de inspeção 

                                                           
334 LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de. A função social do espaço penitenciário. 

Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal de Alagoas. 

Maceió: 2005, p. 60.     
335 Brasil. Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT); Laboratório de Gestão de Políticas 

Penais (LabGEPEN) do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília; Núcleo de 

Pesquisas sobre Projetos Especiais (NuPES) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

de Alagoas, 2018. Nota Técnica Conjunta de 15 de janeiro de 2018: Análise sobre os impactos da alteração da 

Resolução 09, de 18 de novembro de 2011, do CNPCP que define as Diretrizes para Arquitetura Penal no Brasil 

/ MNPCT. LabGEPEN e NuPES: Valdirene Daufemback, Suzann Flávia Cordeiro de Lima, Felipe Athayde Lins 

de Melo, Thandara Santos, Thais Lemos Duarte e Fernanda Machado Givisiez. Disponível em: 

http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-

a-tortura-snpct/mecanismo/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-2018-arquitetura-penal-2/. Acesso em: 10 ago. 

2018.    
336 Para Maria Palma Wolff: “o estímulo às atividades produtivas é apontado como fator de combate ao ócio nas 

prisões, evitando problemas de disciplina, abrindo a possibilidade de aprendizado de uma profissão e, assim, 

estimulando que o preso se integre de maneira positiva na sociedade”. WOLFF, Maria Palma. Antologia de vidas 

e histórias na prisão: emergência e injunção de controle social. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2005, p. 132. 

 

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Galeria-de-fotos/fotos/2013/08/50-cozinhas.html
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Decoracao/Ambientes/Area-de-servico/noticia/2017/03/5-dicas-para-organizar-lavanderia.html
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-2018-arquitetura-penal-2/
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/sistema-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura-snpct/mecanismo/notas-tecnicas/nota-tecnica-conjunta-2018-arquitetura-penal-2/
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do próprio CNPCP–também há falta de oferta do serviço 

(profissionais e materiais) e de movimentação das pessoas presas até 

a escola e oficina (restrições de pessoal ou indisposição dos 

funcionários), sem a infraestrutura se torna pouco sustentável 

qualquer política continuada. 

 

Tanto o levantamento quanto o mapeamento e a identificação destas questões são 

fundamentais para que se possa repensar a dinâmica estabelecida entre as normas jurídicas, o 

conteúdo das Resoluções e a forma de distribuição dos espaços destinados às ações educativas 

e profissionais no cárcere, sempre buscando os avanços das políticas públicas, das ações e dos 

programas destinados à proteção da dignidade humana no cárcere, bem como evitando os 

retrocessos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

III – CIDADANIA NOS PRESÍDIOS: EXPERIÊNCIAS COM O ENSINO A 

DISTÂNCIA EM ÂMBITO PRISIONAL NO BRASIL 

“Tempo virá. Uma vacina preventiva de erros 

e violência se fará. As prisões se 

transformarão em escolas e oficinas. E os 

homens imunizados contra o crime, cidadãos 

de um novo mundo, contarão às crianças do 

futuro estórias absurdas de prisões, celas, altos 

muros, de um tempo superado”. (Cora 

Coralina337) 

 

 

A busca pela cidadania nos presídios brasileiros demanda o entrelaçamento de 

planejamentos, ações e realizações em três grandes eixos338: as alternativas ao 

encarceramento; a modernização do sistema prisional e a promoção da cidadania. Trata-se de 

grande e complexo desafio, vez que a mesma estrutura penitenciária deve abarcar os espaços 

destinados à punição e os espaços destinados à assistência e à ressocialização339, garantindo a 

segurança, o bem-estar e os direitos de todos os que estão inseridos no sistema penitenciário 

– os presidiários, os funcionários e os visitantes.  

                                                           

337 Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas adotou o pseudônimo de Cora Coralina. A escritora e poetisa nasceu 

na Cidade de Goiás no dia 20 de agosto de 1889 e faleceu na capital, Goiânia, no dia 10 de abril de 1985. Embora 

seus primeiros escritos datem de sua adolescência, a poeta tornou-se conhecida do grande público aos setenta 

anos de idade. SEDA, Rita Elisa. BRITTO, Clóvis Carvalho. Cora Coralina Raízes de Aninha. São Paulo: 

Editora Ideias e Letras, 2012.  
338 Departamento Penitenciário Nacional. DEPEN. Ministério da Segurança Pública. Promoção da Cidadania. 

2018. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/cgpc/capa-cgpc. Acesso em: 25 set. 2018.      
339 José Roberto Tenório Filho, Suzann Flávia Cordeiro de Lima, Aloísio Batista de Carvalho Neto, Dayane 

Alexandre Correia, Débora Teixeira Correia Leite, Camila Costa de Lima e Hedhyliana Walkyria Rodrigues de 

Melo explicam que: “o espaço penal não é apenas punitivo, deve ser humanizador e acima de tudo ferramenta 

de reinserção social daqueles que transgrediram as convenções da sociedade. É evidente que a adoção de sistemas 

industrializados e racionalizados como os citados neste trabalho, se aplicados de maneira correta, só tendem a 

contribuir de maneira positiva para a resolução do problema de construção de novos estabelecimentos penais no 

que diz respeito a tempo de execução, desempenho e custo/benefício das estruturas construídas. O projeto com 

pré-fabricados implica o conhecimento do projetista não só do produto final, mas também dos processos de 

fabricação dos elementos, do transporte, da montagem de suas ligações. Por esse motivo, o detalhamento dos 

projetos de arquitetura é de extrema importância para o bom desempenho desse sistema construtivo logo na 

concepção do projeto. Nesse sentido, a transparência de informações e dados necessários para a construção de 

modelos de análise úteis para a observação e compreensão destes espaços e para a geração de novas tecnologias 

como estratégias consistentes ao planejamento espacial adequado e para a melhoria permanente de capacidades 

institucionais e locais, se configura em iniciativa importante para o salto qualitativo no processo de planejamento 

destes espaços”. TENÓRIO FILHO, José Roberto. LIMA, Suzann Flávia Cordeiro de. CARVALHO NETO, 

Aloísio Batista de. CORREIA, Dayane Alexandre. LEITE, Débora Teixeira Correia. LIMA, Camila Costa de. 

MELO, Hedhyliana Walkyria Rodrigues de. Estado da arte dos sistemas construtivos de unidades penais de 

regime fechado no Brasil. XV Encontro Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído. Alagoas: Nov. 2014, 

p. 3336. Disponível em: http://www.infohab.org.br/entac2014/artigos/paper_2.pdf. Acesso em: 02 mar. 2018.   

 

http://www.infohab.org.br/entac2014/artigos/paper_2.pdf
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O efetivo acesso ao rol de assistências previsto na LEP é de suma importância para 

o respeito à dignidade humana e para que o período pós cárcere seja marcado por 

oportunidades para a construção de uma nova vida. Busca-se com esta configuração uma 

releitura do sistema penitenciário brasileiro, rompendo o círculo vicioso de segregação, 

exclusão, violência e falta de capacitação e de oportunidades e, em seu lugar, a instaurando o 

círculo virtuoso na sociedade. Francisca Daise Galvão Freire340 ressalta que as pessoas 

privadas de liberdade já carregam consigo as marcas da exclusão341 dos direitos e dos 

processos sociais:  

Desse modo, sofrem a consequência de uma dupla exclusão na relação 

intramuros com a educação, pois esta, apesar de ser um direito 

assegurado por um arcabouço legal extenso, ainda não se constitui 

como realidade de fato, na medida em que o atendimento educacional 

nos presídios brasileiros atinge um número muito resumido de 

internos do nosso sistema. Na prisão, a perspectiva educacional ainda 

se vincula a certas dimensões da reinserção à sociedade, com 

promessas frágeis de reabilitação e ocupação de espaços sociais, 

inclusive profissionais, o que na realidade ocorre timidamente. Muitas 

vezes, repete-se uma visão de educação redentora, e que tudo ―ajusta 

e enquadra, reduzindo o seu poder de se constituir como importante 

espaço para a troca de conhecimentos, além de se aliar a uma 

concepção de educação em linha reta, previsível, onde um reencontro 

ou primeiro contato com essa fosse suficiente para absorver todas as 

demandas intrínsecas ao aprisionamento. 

 

A posteriori, é imprescindível que sejam realizadas periódicas e rotineiras avaliações 

a respeito do ensino ministrado e dos resultados alcançados, pois, com base nestas 

informações, é possível realizar com precisão a verificação dos pontos a serem mantidos e 

                                                           
340 FREIRE, Francisca Daise Galvão. Processos educacionais no cárcere: um estudo sobre as representações 

sociais de jovens e adultos nas prisões. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal: 2016, p. 23-24.  

341 Em mesmo sentido, Maria Cristina Feijó e Simone Gonçalves de Assis explicam que: “à exclusão associa-se 

um processo de desvinculação social/espacial. O excluído não escolhe a sua condição; ela se dá numa evolução 

temporal como resultado das mudanças na sociedade como, por exemplo, as crises econômicas. [...]. Algumas 

outras formas de exclusão são a cultural, a territorial e a étnica. A segregação cultural priva o indivíduo de obter 

uma escolaridade que é o instrumento para maiores chances de um emprego com melhor remuneração, assim 

como, de ter acesso a informações que o habilitem a exercer sua cidadania de forma plena. A exclusão territorial 

afasta o cidadão do convívio com o restante da sociedade, do emprego, da escola e, até, da terra produtiva. A 

segregação étnica provoca comportamento de revolta entre os indivíduos, classificando-os como seres inferiores 

e diferentes, impedindo que usufruam plenamente dos bens de consumo, da escola, de serviços de saúde, 

alijando-os do convívio sadio e produtivo na comunidade”. FEIJÓ, Maria Cristina. ASSIS, Simone Gonçalves 

de. O contexto de exclusão social e de vulnerabilidade de jovens infratores e de suas famílias. Revista Estudos 

de Psicologia. 2004, 9 (1), p. 158. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/epsic/v9n1/22391.pdf. Acesso em: 

20 março 2018.           

 

http://www.scielo.br/pdf/epsic/v9n1/22391.pdf
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aprimorados e dos pontos a serem alterados, ajustados e modificados. Segundo o Marco de 

Ação de Belém de 2009342, este é um dos grandes desafios sociais presente em âmbito 

nacional, regional e global no que tange à alfabetização, vez que:  

 

A falta de oportunidades de profissionalização e de formação para 

educadores tem um impacto negativo sobre a qualidade da oferta de 

aprendizagem e educação de adultos, assim como o empobrecimento 

do ambiente de aprendizagem, no que diz respeito a equipamentos, 

materiais e currículos. Raramente são realizadas avaliações de 

necessidades e pesquisas sistemáticas, no processo de planejamento, 

para determinar conteúdos, pedagogia, modo de provisão e 

infraestrutura de apoio adequadas. Monitoramento, avaliação e 

mecanismos de feedback não são um componente constante na busca 

de qualidade na aprendizagem e educação de adultos. Quando 

existem, seus níveis de sofisticação estão sujeitos à tensão do 

equilíbrio entre a qualidade e a quantidade da oferta. 

 

 

A humanização do sistema penitenciário brasileiro demanda um profundo repensar e 

uma profunda reconfiguração sobre como agir no que tange aos aspectos teóricos, normativos, 

estruturais e de gestão carcerários: I. inicialmente deve ser reanalisado o contexto que está 

sendo adotado para o uso e a aplicação da pena privativa de liberdade343; II. a seguir, deve-se 

buscar formas para a pacificação dos conflitos diminuindo os índices de violência dentro e 

fora dos muros penitenciários; III. em continuidade, o cumprimento da pena deve ser realizado 

em local com condições adequadas, salubres e dignas344 que efetivamente permitam uma 

reconstrução de vida; e, por fim, IV. é fundamental o implemento de ações afirmativas345 que 

                                                           
342 Marco de Ação de Belém. Sexta Conferência Internacional de Educação de Adultos (CONFINTEA VI). 

Belém, dezembro de 2009. Disponível em: http://fne.mec.gov.br/component/tags/tag/16-confintea. Acesso em: 

05 de abril de 2018. 
343 Alexandre de Moraes defende penas alternativas para os pequenos delitos, vez que: “o Brasil prende muito, 

mas prende mal”. Senado Notícias. O Brasil prende muito, mas prende mal, Alexandre de Moraes. 21 fev. 2017. 

Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/02/alexandre-de-moraes-o-brasil-prende-

muito-mas-prende-mal. Acesso em: 10 mar. 2018.  
344 O cumprimento da pena em condições dignas demanda a conjugação dos seguintes elementos: I. políticas 

públicas e de gestão do sistema penitenciário que tenham por finalidade a garantia do bom andamento dos 

projetos destinados à ressocialização; II. orçamento adequado à realização e continuidade destes projetos e destas 

ações; III. número adequado de servidores para a organização e o funcionamento das unidades prisionais; IV. 

capacitação e estímulo para a atuação dos servidores na busca pela ressocialização dos presos; e V. manutenção 

e conservação dos prédios (garantindo a salubridade dos ambientes nos quais as atividades são realizadas) e dos 

materiais e equipamentos utilizados nas atividades educacionais e laborais.  
345 Celia Maria Haas e Milton Linhares explicam que: "as ações afirmativas situam-se no cerne do debate 

educacional e constitucional e interferem em problemas que remontam às questões da diversidade cultural, da 

inclusão social e, sobretudo, da cidadania no Brasil".  HAAS, Célia Maria. LINHARES, Milton. Políticas 

http://fne.mec.gov.br/component/tags/tag/16-confintea
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/02/alexandre-de-moraes-o-brasil-prende-muito-mas-prende-mal
https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/02/alexandre-de-moraes-o-brasil-prende-muito-mas-prende-mal
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realmente proporcionem a capacitação educacional, profissional e técnica, garantindo para a 

pessoa presa a ressocialização e o fomento de novas oportunidades, projetos e perspectivas 

após o período do cárcere.  

Sabe-se que a educação promove a difusão dos diversos ramos da ciência além de 

proporcionar o desenvolvimento da pessoa humana em seus aspectos cognitivo, físico, social 

e cultural, o que estimula a sua imersão no universo cultural, político, jurídico, econômico e 

social e amplia as possibilidades de realização do ser humano. Clarice Seixas Duarte346 

observa que:  

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 reconhece a educação 

como um direito fundamental de natureza social. Sua proteção tem, 

pois, uma dimensão que ultrapassa, e muito, a consideração de 

interesses meramente individuais. Assim, embora a educação, para 

aquele que a ela se submete, represente uma forma de inserção no 

mundo da cultura e mesmo um bem individual, para a sociedade que 

a concretiza, ela se caracteriza como um bem comum, já que 

representa a busca pela continuidade de um modo de vida que, 

deliberadamente, se escolhe preservar. 

 

Estas perspectivas são fundamentais para que a pessoa encarcerada tenha como 

planejar um novo rumo, pensar na ressignificação de sua vida e trilhar novos caminhos longe 

do mundo do crime. Timothy Denis Ireland347 apresenta a seguinte indagação:  

Se para muitos sistemas de educação regular a educação de qualidade 

para todos ainda não é uma realidade, muito menos o é para a 

educação de jovens e adultos oferecida nas prisões. De um lado, existe 

uma demanda potencial (e crescente) que supera a oferta disponível 

na maioria das prisões – a dimensão quantitativa; de outro, uma 

questão problemática: qual seria uma educação socialmente relevante 

para os jovens e adultos reclusos?  

 

 

 

                                                           
públicas de ações afirmativas para ingresso na educação superior se justificam no Brasil? Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos, Brasília: v. 93, n. 235, set./dez. 2012, p. 838.  

346 DUARTE, Clarice Seixas. A educação como um direito fundamental de natureza social. Educ. Soc., 

Campinas: v. 28, n. 100 - Especial, p. 691-713, out. 2007, p. 697.  

347 IRELAND, Timothy Denis. Apresentação. Revista Em Aberto. Brasília: v. 24, n. 86, p. 11, nov. 2011. 
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Entendo, sem sombra de dúvidas, que a resposta para este questionamento é: a 

educação profissional à distância, afinal, o trabalho educativo e profissional é um importante 

instrumento para a mudança social. Tomo a seguinte afirmação de Miguel Arroyo348 como 

embasamento:  

O trabalho como princípio educativo situa-se em um campo de 

preocupações com os vínculos entre vida produtiva e cultura, com o 

humanismo, com a construção histórica do ser humano, de sua 

formação intelectual e moral, sua autonomia e liberdade individual e 

coletiva, sua emancipação. Situa-se no campo de preocupações com a 

universidade dos sujeitos humanos, com base material (a técnica, a 

produção, o trabalho), de toda atividade intelectual e moral, de todo 

processo humanizador349.   

 

Os cursos profissionalizantes trazem inúmeros benefícios para as pessoas, 

proporcionam a capacitação técnica, a atualização, a apresentação de novos panoramas, 

desafios e soluções. A sua configuração busca proporcionar a rápida inserção dos estudantes 

no mercado de trabalho.  A internet, por sua vez, rompe barreiras e proporciona a interconexão 

e o compartilhamento de dados, de experiências e informações entre as pessoas. Érico 

Guizzo350 explica que:  

Há mais de trinta anos, o canadense Marshall Mcluhan, um dos 

principais precursores da teoria da comunicação, formulou o famoso 

conceito de ‘aldeia global’ A ‘aldeia global’ representava a 

transformação do mundo linear, especializado e visual – criado pela 

mídia impressa-, num mundo simultâneo e multissensorial – 

propiciado pela mídia eletrônica. Antes, era uma coisa atrás da outra, 

uma de cada vez. Hoje, é tudo ao mesmo tempo, em todo lugar. Na 

‘aldeia global’ tudo se fala, tudo se ouve. A internet criou um novo 

espaço para o pensamento, para o conhecimento e para a 

comunicação. Esse espaço não existe fisicamente, mas virtualmente. 

É o ciberespaço. O espaço virtual é formado por cada computador e 

por cada usuário conectado nessa imensa rede. Não há como escapar. 

O ciberespaço tomou conta do planeta. Engoliu todos nós – pessoas, 

máquinas e replicantes -, incorporando nossas virtudes e nossos 

defeitos. O ciberespaço deu vida à ‘aldeia global’. Ele é a alma de um 

novo mundo em formação.   

                                                           
348 ARROYO, Miguel. Trabalho – educação e teoria pedagógica. In FRIGOTTO, Gaudêncio (org.) Educação e 

crise do trabalho: perspectivas do final do século. 9 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 152.     

349E mais, de acordo com Alexis Couto de Brito: “deve-se enfatizar o trabalho profissionalizante de caráter 

autônomo (p.ex.: mecânica, carpintaria, serralheria, etc.), redutor do estigma social e da perpetuação da situação 

de egresso, pois como bem nota Rui Medeiros ‘ao autônomo não se indaga seu passado os seus antecedentes 

pessoais”. BRITO, Alexis Augusto Couto de. Execução Penal. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 111.      

350 GUIZZO Érico. Internet. São Paulo: Ática, 1999. p. 41-42.    
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Em âmbito penal, a atuação do Conselho Nacional de Justiça tem se mostrado 

incansável na busca pela garantia da inclusão produtiva dos presos e egressos do sistema 

penitenciário no mercado de trabalho. Para tanto, é fundamental que as ações educacionais 

desenvolvidas no sistema penitenciário tenham cunho humanista e procurem tutelar as 

demandas individuais e coletivas, permitindo que a pessoa desenvolva suas habilidades e 

possa se inserir no mercado de trabalho, sendo remunerada pelo desenvolvimento destas 

atividades.  

Dentre as necessidades de cunho educacional no cárcere, estão as seguintes: I. o 

analfabetismo; II. o analfabetismo funcional; III. as pessoas que são alfabetizadas, porém, que 

não possuem qualificação profissional (aqui, estão presentes duas situações: as pessoas que 

não sabem e as pessoas que sabem lidar com o universo tecnológico e manusear os 

computadores e aparelhos eletroeletrônicos); e IV. as expectativas que os empregadores têm 

quando contratam funcionários. Sobre o assunto, Clarisse Soares Leite de Andrade351 entende 

que:  

Esta demanda também pode ser identificada no mercado brasileiro 

através de uma pesquisa denominada “Habilidades mais relevantes no 

Cenário Brasileiro” realizada pela consultoria Affero Lab em 2016 

com cerca de 300 gestores de diversos setores. Esta pesquisa teve 

como objetivo identificar quais as competências mais desejadas na 

força de trabalho brasileira. O resultado foi dividido em duas etapas: 

primeiro buscou-se analisar quais são as competências mais 

valorizadas no momento da contratação. Posteriormente, a segunda 

etapa questionou as habilidades mais difíceis de serem encontradas 

nesses candidatos. Logo constatou-se que as 10 habilidades mais 

demandadas pelos empregadores são (em ordem de prioridade): 

capacidade para se relacionar, facilidade para aprender, habilidade de 

comunicação (oral e escrita), pensamento crítico, criatividade, 

resolução de problemas, capacidade para trabalhar na diversidade, 

atitude empreendedora, raciocínio lógico e habilidade matemática. 

Referente às lacunas percebidas no momento da contratação, 

identificou-se 10 atributos escassos nos candidatos (em ordem de 

prioridade): resolução de problemas, pensamento crítico, atitude 

empreendedora, criatividade e habilidade para trabalhar com a 

diversidade, habilidade de comunicação, raciocínio lógico, 

                                                           
351 ANDRADE, Clarisse Soares Leite de. A influência das soft skills na atuação do gestor: a percepção dos 

profissionais de gestão de pessoas. Dissertação (Mestrado em Gestão Empresarial). Fundação Getúlio Vargas. 

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Rio de 

Janeiro: 2016, p. 18.      
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capacidade para se relacionar, facilidade para aprender, habilidades 

matemáticas. Dessa forma, pode-se averiguar que algumas das 

habilidades mais demandadas pelos gestores são as mesmas que se 

encontram escassas na opinião destes. Por fim, a pesquisa pontua que 

“no Brasil, quase 50% dos empregadores afirmam que muitas vagas 

não são preenchidas por falta de profissionais com as competências 

necessárias”.  

Frente às exigências do mercado de trabalho, percebe-se que o olhar dirigido às ações 

educacionais no cárcere às pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade não pode 

estar vinculado apenas ao simples plano formal de alfabetização, alfabetização digital e 

transmissão dos dados educacionais, profissionais e técnicos das disciplinas – pelo contrário, 

deve-se empenhar na construção de vínculos indissociáveis entre o cunho humanístico, o 

cunho didático e o cunho profissional e técnico para que os conteúdos tenham sentido para as 

pessoas, para que elas compreendam como estes podem e devem ser aplicados e para que estes 

projetos permitam que a ressignificação da vida humana seja tecida e que uma nova história 

seja construída depois do cárcere.   

Ademais, é imprescindível que se reflita sobre todos os elementos que fazem parte 

do processo educacional das pessoas privadas de sua liberdade – inclusive sobre como serão 

arcados os custos para a participação e conclusão dos cursos. Neste ponto são oportunas as 

considerações de Walace Roza Pinel352 ao discorrer sobre a educação à distância na 

penitenciária feminina do Distrito Federal (regulamentada no sistema prisional do DF, por 

meio da Portaria Nº 05/2013 – VEP/TJDFT - alterada pela Nº 10/2016 - a oferta de cursos a 

distância deve ocorrer por meio de instituições, previamente, cadastradas junto ao TJDFT), e 

demonstrar os resultados obtidos quando prevalece a pura e simples transmissão das 

informações referentes às matérias e disciplinas, sem que o cunho humanizador, sem que 

todos os elementos referentes ao processo educacional e sem que e a educação de qualidade 

sejam considerados: 

A respeito da avaliação de aprendizagem, a mesma Portaria estabelece 

que, tal modalidade, deve ser realizada presencialmente, sempre 

acompanhada por um servidor do Sistema Penitenciário, além dum 

representante da Instituição credenciada. Ou seja, que ocorra dentro 

da Unidade Prisional a qual a pessoa está no cumprimento da pena, 

com a nota mínima de aprovação de 60 pontos.  Conforme a própria 

Portaria lista em seu anexo I, a instituição a qual está credenciada, no 

DF, para ofertar o Programa de Qualificação Profissional aos Internos 

                                                           
352 ROZA PINEL, Walace. Educação em prisões: um olhar à formação profissional na penitenciária feminina do 

Distrito Federal. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília. Brasília: 2017, p. 147-148.      
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do Sistema Prisional Brasileiro é o Centro de Educação Profissional a 

Distância (CENED)353.  

Em seguida, Walace Roza Pinel354 partilha com os leitores de sua dissertação a sua 

experiência presencial no local e esclarece que recebeu informações muito claras e solícitas 

acerca da metodologia dos cursos, dos cursos ofertados e das formas de pagamento:  

A formação profissional nesta modalidade ocorre pelos 

chamados “cursos livres”, sendo oferecido um portfólio de 

opções que abarcam desde trabalhos manuais como: ajudantes 

de pedreiro, formação para eletricistas e vendedores, até noções 

de direito, linguística e saúde. O preço destes cursos varia entre 

R$ 120,00 e R$170,00, com cargas horárias, em sua maioria, de 

180 horas. Conforme deixa claro em seu material de 

propaganda, o recurso didático para o ensino são apostilas “em 

linguagem clara de fácil entendimento”.  

Tomando por base estas informações, Walace Roza Pinel355 apresenta as seguintes 

reflexões:  

Problematizando-se a questão tal oferta reflete a nosso entender, 

naquele espaço, a mercantilização do processo de formação 

profissional daquelas pessoas já afastadas de maiores 

possibilidades formativas formais, pois é inevitável se pensar 

que formar profissionais tão heterogêneos como: pedreiros, 

eletricistas, gestores de material de risco hospitalar, auxiliares 

de oficina mecânica, apenas por meio de apostilas, sem qualquer 

laboratório, estagio prático ou acesso à internet é uma forma 

precarizada da relação pedagógico-profissional, expondo estas 

pessoas inclusive a risco quando de sua possível prática 

laborativa no retorno a liberdade.  No que compete ao estudo, 

esse ocorre tão somente na cela, tendo em vista que, para a 

realização destes cursos, não é necessária a frequência diária nas 

escolas do Núcleo de Estudo. [...]. Portanto, nesta perspectiva 

crítica, acreditamos que a forma como a Educação Profissional 

a Distância é ofertada, nas prisões do DF, sem a oferta pública 

e gratuita por parte do Estado, não proporciona uma formação 

profissional adequada, na qual esteja inclusa aprendizagem e 

                                                           
353 Walace Roza Pinel ressalta que: “de acordo com o site da instituição, trata-se de uma escola privada que 

integra o sistema de ensino do DF na modalidade de Educação Profissional Técnica de nível médio. Esse centro 

de ensino oferta, também, cursos de formação inicial e continuada, ou de Qualificação profissional, tendo 

validade em todo o território nacional, sendo normatizados por meio da Portaria 01/2012 do Conselho de 

Educação do DF”. ROZA PINEL, Walace. Educação em prisões: um olhar à formação profissional na 

penitenciária feminina do Distrito Federal. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília. 

Brasília: 2017, p. 147-148.       

354 ROZA PINEL, Walace. Educação em prisões: um olhar à formação profissional na penitenciária feminina do 

Distrito Federal. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília. Brasília: 2017, p.149-151.  
355 ROZA PINEL, Walace. Educação em prisões: um olhar à formação profissional na penitenciária feminina do 

Distrito Federal. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade de Brasília. Brasília: 2017, p.149-151.  
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prática. Dessa maneira, todos os envolvidos nesse processo 

(família, estudantes e equipe pedagógica) parecem não se iludir, 

compreendendo que tais cursos são apenas uma alternativa à 

remissão da pena, em detrimento da formação profissional. 

Aqui, se faz necessário lembrar que não se trata do não 

reconhecimento do instituto da remissão da pena, como uma 

alternativa legítima no trato da questão penitenciária brasileira, 

mas uma reflexão crítica acerca da oferta atual na EaD 

profissional às prisões, totalmente atrelada ao capital. A 

assertiva “tempo é dinheiro” nunca foi tão sincera, ao nosso 

sentir, neste contexto. Ou seja, apenas àquelas famílias que 

podem pagar têm acesso aos cursos profissionais a distância. 

Assim uma pergunta nos vem à mente, em meio à sociedade 

atual, na qual se dissemina o ódio e o preconceito àquelas que 

passam como “internas” pelas galerias do sistema penitenciário: 

- Qual perspectiva de inserção produtiva e social teria uma ex- 

interna formada em um curso a distância por apostilas, sem 

experiência prática em oficinas e laboratórios, quando de seu 

“retorno” à sociedade? 

 

O levantamento destes pontos é de inestimável contribuição para o delineamento dos 

futuros debates e das futuras ações e políticas públicas nesta área. É imprescindível a 

consolidação de diretrizes nacionais para a parametrização e a execução das políticas de 

educação em espaços destinados ao cumprimento de pena com privação de liberdade. A 

perspectiva pedagógica no cárcere deve reger as ações educacionais no sistema penitenciário.  

É fundamental superar a atual situação predominante das ações e políticas de cunho 

educacional no cárcere brasileiro, envoltas por projetos isolados e/ou incompletos, sem 

continuidade pedagógico-educacional, e ministradas em locais improvisados e inadequados. 

Ademais, é essencial que os projetos educacionais contem com profissionais capacitados, 

constantemente treinados e preparados para lidarem com estas demandas. De acordo com 

Helen Halinne Rodrigues de Lucena356 é necessário pensar sobre as prisões em uma 

perspectiva pedagógica:  

O que implica na transformação radical e rigorosa da estrutura 

organizacional e social dos presídios. Por outro lado, acreditamos que 

para ampliar a emolduração de biograficidades entre as mulheres com 

experiência prisional, em detrimento das biografias prisioneiras, além 

de ser necessário alargar a oferta e promover a articulação entre as 

                                                           
356 LUCENA, Helen Halinne Rodrigues de. É o seguinte, na prisão a gente aprende coisa boa e coisa ruim: 

interfaces das aprendizagens biográficas (re)construídas na prisão e os desafios e dilemas pós-prisionais 

enfrentados por egressos e reincidentes do sistema penitenciário paraibano. Tese (Doutorado em Educação). 

Universidade Federal da Paraíba. João Pessoa: 2014, p. 290-291.  
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diferentes formas de aprendizagens, colocando-as no mesmo patamar 

de valoração nas políticas públicas voltadas para a reintegração social 

da população encarcerada; também se faz necessário buscar 

alternativas na sociedade para que, ao serem libertas, essas mulheres 

possam ter outras escolhas além daquelas que alimentam os índices de 

reincidência entre os encarcerados. Nessa linha de raciocínio, a 

reintegração social não fica sob a única responsabilidade da pessoa 

ex-presidiária. Ela é, na verdade, compreendida como um processo de 

mão dupla, de um lado, preparando as pessoas presas para uma nova 

inserção produtiva e ética na sociedade e, de outro, educando a 

sociedade para aceitá-las de volta. Aliás, este último ponto se coloca 

nesta tese como um desafio importante para a reflexão em futuros 

estudos envolvendo esta temática e os sujeitos nela envolvidos. Ou 

seja, pensar a sociedade e todos os seus segmentos (não apenas o 

próprio sistema penitenciário e as políticas dele decorrentes), como 

corresponsáveis pela emolduração das biografias das pessoas presas e 

egressas da prisão (sejam elas as biograficidades ou as biografias 

prisioneiras, estas últimas traduzidas em reincidência), é algo que tem 

merecido atenção no campo político e problematização no discurso 

acadêmico. 

Dentre as diversas atuações do Conselho Nacional de Justiça e do Poder Judiciário, 

chamo a atenção para os seguintes projetos que buscam engajar a sociedade e o Poder Público 

para trazer uma educação de qualidade, universal e humanitária para as pessoas que estejam 

cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado: o Projeto Começar de Novo357; o 

Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania – “De Olho no Futuro”358 e o Projeto 

Cidadania nos Presídios359.  

Ressalto também a previsão das seguintes ações federais destinadas à garantia da 

educação nas prisões: ENEM PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas 

de liberdade)360, ENCCEJA Prisional (Exame Nacional de Certificação de Competências de 

                                                           
357 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Projeto Começar de Novo. S.d. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo. Acesso em: 02 out. 2018.     

358 Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania 

– “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.     

359 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Cidadania nos Presídios. S.d. http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-

e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios. Acesso em: 05 out. 2018.  
360 Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade. 2018. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-pll. Acesso em: 10 ago. 2018.  

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/cidadania-nos-presidios
http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-pll
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Jovens e Adultos)361 e Pronatec362Prisional. Traçando um breve panorama acerca das 

supracitadas ações federais, é possível compreender seus objetivos, suas finalidades e seus 

requisitos. Vejamos:  

O Enem PPL (ou ENEM para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida 

socioeducativa que inclua privação de liberdade) tem como objetivo principal a Avaliação do 

Desempenho Escolar e Acadêmico ao fim do Ensino Médio. O ENCCEJA Prisional é um 

exame específico para jovens e adultos que cumprem pena em estabelecimentos penais e 

jovens sob medidas socioeducativas que não concluíram seus estudos em idade própria. Cada 

Unidade Prisional (onde os adultos cumprem pena) ou Unidade Socioeducativa (onde os 

jovens cumprem as medidas socioeducativas) indicada deverá obrigatoriamente ter um 

responsável pedagógico que terá acesso ao sistema de inscrição e poderá realizar diversas 

ações referentes ao exame, dentre as quais: realizar as inscrições dos participantes e fazer o 

respectivo acompanhamento; acessar os resultados obtidos pelos participantes; solicitar a 

certificação do participante; bem como divulgar as informações sobre o exame aos 

participantes, inclusive o edital. O Pronatec Prisional, por sua vez, tem por objetivo expandir 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica para a população carcerária 

brasileira. 

3.1 PROJETO COMEÇAR DE NOVO: a atuação do Conselho Nacional de Justiça na 

busca pela efetivação da cidadania de presos e egressos do sistema penitenciário  

 

O Projeto Começar de Novo363 tem por objetivo precípuo sensibilizar e mobilizar os 

órgãos públicos e a sociedade civil para que sejam ofertados postos de trabalho e cursos de 

capacitação364 para as pessoas presas e para os egressos do sistema penitenciário:  

                                                           
361 Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. 2017. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/55191-lancado-o-edital-do-exame-para-pessoas-

privadas-de-liberdade. Acesso em: 02 set. 2018.  
362 Ministério da Educação. Pronatec. S.d. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pronatec. Acesso em 01 jul. 

2018.  
363 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Projeto Começar de Novo. S.d. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo. Acesso em: 02 out. 2018.  

 
364 No sistema penitenciário, por ora, o que se percebe é a maior incidência de cursos e capacitação EAD para os 

servidores que atuam no sistema penitenciário Departamento Penitenciário Nacional. Ministério Extraordinário 

da Segurança Pública. DEPEN. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN. Acesso em: 24 abril 2018. Esta 

cultura já está sendo fortalecida para os servidores e funcionários e deve ser expandida também para os 

presidiários e egressos do sistema penitenciário.       

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/55191-lancado-o-edital-do-exame-para-pessoas-privadas-de-liberdade
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/202-264937351/55191-lancado-o-edital-do-exame-para-pessoas-privadas-de-liberdade
http://portal.mec.gov.br/pronatec
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
http://depen.gov.br/DEPEN
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O objetivo do programa é promover a cidadania e consequentemente 

reduzir a reincidência de crimes. Para tanto, o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) criou o Portal de Oportunidades. Trata-se de página na 

internet que reúne as vagas de trabalho e cursos de capacitação 

oferecidos para presos e egressos do sistema carcerário. As 

oportunidades são oferecidas tanto por instituições públicas como 

entidades privadas, que são responsáveis por atualizar o Portal.  

[...].  Para as empresas que oferecem cursos de capacitação ou vagas 

de trabalho para presos, egressos, cumpridores de penas e medidas 

alternativas, bem como para adolescentes em conflitos com a lei, o 

CNJ outorga o Selo do Programa Começar de Novo. A outorga do 

selo será feita por ato do Ministro Presidente. Para isso, é necessário 

comprovar a realização dos concursos ou a contratação, além de 

outros requisitos, de acordo com a Portaria nº 49, de 30 de março de 

2010 do CNJ. 

Conselho Nacional de Justiça – Projeto Começar de Novo365: 

 

 

 

                                                           
365 Conselho Nacional de Justiça. Campanha para o Projeto Começar de Novo. S.d. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/campanhas/comecardenovo/peca_297x26.pdf. Acesso em: 13 fev. 2018.  

 

http://www.cnj.jus.br/projetocomecardenovo/index.wsp
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=746
http://www.cnj.jus.br/atos-normativos?documento=746
http://www.cnj.jus.br/images/campanhas/comecardenovo/peca_297x26.pdf
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Quanto ao Portal de Oportunidades366, são relevantes as seguintes observações367: as 

empresas que querem se cadastrar e ofertar vagas devem obrigatoriamente ter Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e devem se registrar no local específico para tanto (no 

site do Conselho Nacional de Justiça). Não é necessário que a empresa divulgue, no site, os 

seguintes dados: remuneração e horário de trabalho (estas informações podem ser divulgadas 

apenas no momento da contratação).  

Insta salientar que não é possível selecionar previamente os candidatos levando em 

consideração os crimes que foram cometidos. A adequação do perfil do candidato deverá se 

limitar às suas aptidões profissionais e técnicas.  

Na plataforma, estão disponíveis vagas nas seguintes áreas/ para as seguintes 

atividades368: revestidor de móveis de madeira; office-boy; montador; serralheiro; vendedor 

de jornais e revistas; auxiliar de administração; motorista auxiliar; vendedor; pedreiro; 

servente (construção civil); encarregado de obras; carpinteiro; mestre de obras; eletricista 

predial; encanador; restaurador de livros e documentos; costureira em geral; alinhador de 

direção; mecânico; auxiliar de serviços gerais; vendedor de consórcio; vendedor porta a porta; 

atendente central telemarketing; marceneiro; auxiliar de marceneiro; padeiro; pedreiro; 

auxiliar de pedreiro; operador de betoneira; agente de carga; ajudante de fábrica de tijolos; 

ajudante de carga e descarga de mercadoria; recepcionista atendente; auxiliar de cozinha; 

ajudante de padeiro; pintor de obras; mecânico; balconista de lanchonete; auxiliar de linha de 

produção; telefonista; auxiliar de limpeza; ajudante de confecção; auxiliar de agricultura; 

encarregado de alvenaria; servente de limpeza; eletricista; agente administrativo; lavador de 

pratos; ajudante de fundidor; soldador; vendedor de cachorro quente; lavador de automóveis; 

auxiliar de manutenção técnica e hidráulica; teleoperador; auxiliar de depósito; auxiliar de 

escritório; serralheiro; jardineiro; caseiro; montador; vidraceiro; auxiliar de lavanderia; 

                                                           
366 A imagem que versa sobre o Portal de Oportunidades, do Projeto Começar de Novo, está disponibilizada em: 

http://www.cnj.jus.br/projetocomecardenovo/index.wsp. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Projeto Começar 

de Novo. S.d. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo. 

Acesso em: 02 out. 2018.  

 
367 Estas informações estão disponíveis no link “dúvidas frequentes” do Projeto Começar de Novo. Conselho 

Nacional de Justiça. CNJ. Projeto Começar de Novo. S.d. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-

carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo. Acesso em: 02 out. 2018.  

 
368 A sequência de vagas está disposta na mesma ordem das vagas disponibilizadas no site (a consulta e a coleta 

de dados foram realizadas no dia 02 de outubro de 2018). Esclareço que diversas das vagas ofertadas são para as 

mesmas atividades laborativas, desta feita, tendo em vista que o meu objetivo é apresentar o panorama geral das 

atividades, suprimi os cargos e as atividades que se repetem. Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Projeto 

Começar de Novo. S.d. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-

de-novo. Acesso em: 02 out. 2018.   

https://screenshots.firefox.com/YHHes6JGNlEe9e4c/www.cnj.jus.br
http://www.cnj.jus.br/projetocomecardenovo/index.wsp
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo
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calculista; desenhista; chefe de seção técnica; ajudante de ferreiro; encarregado de construção 

civil; adestrador de animais; ajudante de confecção; torrador de café; mecânico; ajudante de 

pintor; estagiário; engenheiro civil; técnico em segurança do trabalho; revisor de equipamento 

(controle de qualidade); azulejista; operador de máquina de arame; auxiliar de almoxarifado; 

faxineiro; porteiro; zelador; torneiro mecânico; lavadeiro (em geral); armador de ferragens na 

construção civil; auxiliar de linha de produção; auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos 

automotores); ascensorista; telefonista; repositor em supermercados; ajudante de embarque de 

carga; mestre de obras; auxiliar de lavador de roupas (máquina industrial); cabelereiro; 

abatedor de animais; ajudante de embalador; carregador de caminhão; auxiliar de serviços 

gerais (manutenção de edifícios); ajudante de farmácia; atendente de balcão; relojoeiro 

(reparação); auxiliar mecânico de autos; pintor (retoques); viga; borracheiro; e, por fim, 

secretária (técnico em secretariado português).  
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Quanto ao Selo Começar de Novo369, conforme o art. 3º da Resolução n. 96, de 27 

de outubro de 2009, este é dirigido às:  

Empresas que oferecerem cursos de capacitação ou vagas de trabalho 

para presos, egressos, cumpridores de penas e medidas alternativas, 

bem como para adolescentes em conflito com a lei, receberão do 

Conselho Nacional de Justiça a outorga do selo do Programa Começar 

de Novo, feita por ato do ministro presidente, e poderá ser renovada 

anualmente. Para que as empresas e instituições recebam o selo, é 

necessário comprovar a realização dos cursos ou a contratação370. 

Selo Projeto Começar de Novo – Conselho Nacional de Justiça371 

 

 

                                                           
369 Conselho Nacional de Justiça. Selo Começar de Novo. 2010. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/sistema-

carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo/selo-comecar-de-novo. Acesso em: 07 jun. 2018.  

370 Os requisitos para outorga do selo do Programa Começar de Novo estão dispostos na Portaria da Presidência 

n. 49, de 30 de março de 2010.       

371 Conselho Nacional de Justiça. Selo do Programa Começar de Novo. 2012. Disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo/selo-comecar-de-novo. Acesso 

em: 09 set. 2018.  

http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo/selo-comecar-de-novo
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo/selo-comecar-de-novo
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1528
http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=1528
http://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario-e-execucao-penal/pj-comecar-de-novo/selo-comecar-de-novo
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O Selo Começar de Novo é um importante reconhecimento para as empresas372 

empenhadas em fomentarem oportunidades para a ressocialização dos egressos do sistema 

prisional. Os benefícios para o apenado são muitos, em especial, a remição373 da pena e a 

possibilidade de ter meios para traçar um novo destino e reescrever a sua história de vida.  

3.1.1 O Programa Pronatec Prisional  

O Pronatec tem por objetivo expandir a oferta de cursos de Educação Profissional e 

Tecnológica para a população brasileira. Em 2013, o programa foi ampliado e expandido para 

o sistema penitenciário brasileiro, com o lançamento do Pronatec Prisional (mencionado 

anteriormente), passando a ofertar vagas em cursos profissionalizantes para as pessoas presas 

em todos os regimes – fechado, semiaberto e aberto, além de egressos do sistema prisional e 

pessoas que estejam cumprindo alternativas penais. De acordo com o Conselho Nacional de 

Justiça374, pelo menos 36,4 mil presos foram inscritos em cursos de profissionalização do 

Pronatec nos últimos quatro anos, segundo o Ministério da Educação (MEC)375:  

O resultado ocorre após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apoiar 

o Poder Executivo na inclusão de detentos de todo o País no programa. 

Os tribunais de Justiça, por meio de grupos de fiscalização 

penitenciária, dão suporte para que os internos participem da 

                                                           

372 É necessário observar também que: “além de assumir uma postura comprometida com a responsabilidade 

social, as empresas que empregam apenados e egressos têm uma série de incentivos, previstos na Lei de 

Execução Penal (LEP) e no Regulamento da Previdência Social. O trabalho do preso no regime fechado e 

semiaberto não está sujeito ao regime da CLT. Portanto, o empresário fica isento de encargos como férias, 13º e 

FGTS. Dependendo do piso salarial, a redução nos custos da mão de obra pode chegar a 50%.  Os apenados, 

enquanto permanecerem nos regimes fechado e semiaberto, são considerados contribuintes facultativos da 

Previdência e não segurados obrigatórios na condição de contribuintes individuais. É importante ressaltar que 

somente são encaminhados às vagas de trabalho externo candidatos selecionados pela Comissão Técnica de 

Classificação (CTC) de cada unidade penal, a qual é presidida pelo diretor da unidade e composta por equipe 

multidisciplinar”. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. TRT 2/São Paulo. Conheça os incentivos legais 

para a contratação de apenados e egressos da justiça. São Paulo: 09 março 2013. Disponível em: 

http://www.trtsp.jus.br/indice-de-noticias-ultimas-noticias/2745-conheca-os-incentivos-legais-para-a-

contratacao-de-apenados-e-egressos-da-justica. Acesso em: 10 set. 2018.  

373 O art. 126, § 1º, I e II, da LEP estabelece que: “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. § 1o A contagem de 

tempo referida no caput será feita à razão de: - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar 

- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação 

profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;  II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. ” 
374 Conselho Nacional de Justiça. É de 36,4 mil o número de presos inscritos no Pronatec. 22 set. 2017. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-

pronatec. Acesso em: 20 ago. 2018.  
375 As imagens apresentadas nos tópicos intitulados “Número de presos inscritos por Estado” e “Matrículas - 

Pronatec Prisional” estão disponibilizadas em: Conselho Nacional de Justiça. É de 36,4 mil o número de presos 

inscritos no Pronatec. 22 set. 2017. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-

numero-de-presos-inscritos-no-pronatec. Acesso em: 20 ago. 2018.  

 

http://www.trtsp.jus.br/indice-de-noticias-ultimas-noticias/2745-conheca-os-incentivos-legais-para-a-contratacao-de-apenados-e-egressos-da-justica
http://www.trtsp.jus.br/indice-de-noticias-ultimas-noticias/2745-conheca-os-incentivos-legais-para-a-contratacao-de-apenados-e-egressos-da-justica
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
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qualificação profissional. Em 2013, o governo federal ampliou o 

programa de formação para o sistema penal, com o Pronatec Prisional. 

Podem participar apenados de todos os regimes — fechado, 

semiaberto e aberto —, bem como egressos e condenados a medidas 

alternativas. O detento tem o benefício de abater um dia de pena para 

cada 12 horas de estudo. Ainda em 2013, o CNJ sondou as demandas 

de capacitação de presos junto aos tribunais estaduais. Foram ouvidos 

membros dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 

Carcerário (GMFs) e juízes de execução penal, que indicaram cursos 

conforme necessidades e vocações regionais. Metade de todas as 

vagas — 18,4 mil — foi distribuída em 2014.  

 



166 
 

 



167 
 

Em continuidade376:  

Em junho último, por exemplo, 200 detentos mineiros se formaram 

como assistentes administrativos e programadores web. "Provocamos 

os juízes das comarcas para que incentivem a implantação de vários 

programas de ressocialização, inclusive os cursos, nas unidades 

prisionais", afirma Wagner Cavalieri, coordenador do GMF de Minas 

Gerais. Salas de aula do Complexo Nelson Hungria, uma das sedes da 

formação e com 35 presos no programa, foram reformadas com verbas 

pecuniárias (arrecadação da própria Justiça). "São parcerias sempre 

bem-vindas pelo Judiciário. Além de contribuir para a ressocialização, 

têm o fator psicológico de acalmar a massa carcerária. Abrandam os 

ânimos", diz Cavalieri. Mesmo com a 13ª maior população presa do 

país, o Espírito Santo ocupa o terceiro lugar em inscritos no 

Pronatec377.  

Cumpre ressaltar a parceria estabelecida entre o Ministério da Educação, o Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Ministério Extraordinário da 

Segurança Pública para a qualificação profissional no sistema prisional brasileiro378:  

Dando início ao projeto, a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (Setec) do MEC realizou nesta terça e quarta-feira, 27 e 

28/3, em Brasília, o evento "Educação Profissional nas Prisões: 

Pronatec como estratégia de promoção à cidadania”. O encontro 

reuniu ofertantes do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec) e responsáveis pelas unidades prisionais de todo 

do Brasil. O Ministério Extraordinário da Segurança Pública 

transferiu R$ 48 milhões ao FNDE379 e a proposta é que este valor seja 

investido na qualificação profissional de 24 mil pessoas em privação 

de liberdade (PPL) em todo o país. Em nome do FNDE, o 

coordenador-geral de bolsas e auxílios da autarquia, Luís Fernando 

                                                           
376 Conselho Nacional de Justiça. É de 36,4 mil o número de presos inscritos no Pronatec. 22 set. 2017. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-

pronatec. Acesso em: 20 ago. 2018.              

377 A Secretaria de Justiça desempenha o papel principal, porém, sempre contando com o apoio dos Poderes: 

Judiciário e Executivo.     

378 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. FNDE. MEC e FNDE incentivam capacitação em sistema 

prisional. 28 março 2018. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-

imprensa/noticias/item/11564-mec-e-fnde-incentivam-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-sistema-prisional 

Acesso em: 01 ago. 2018.    
379 Insta salientar que o FNDE já participa de ações que versam sobre investimentos em bibliotecas nos presídios:  

“no início de 2017, o MEC e o Supremo Tribunal Federal (STF) firmaram uma parceria para a instalação de 40 

bibliotecas em instituições prisionais de todo o país. No acordo, o FNDE ficou responsável pela doação de 

aproximadamente 20 mil livros, a um custo total de cerca de R$ 150 mil. Cada acervo contém 487 obras”. Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação. FNDE. MEC e FNDE incentivam capacitação em sistema prisional. 

28 março 2018. Disponível em: https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-

imprensa/noticias/item/11564-mec-e-fnde-incentivam-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-sistema-prisional 

Acesso em: 01 ago. 2018.       

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/85444-e-de-36-4-mil-o-numero-de-presos-inscritos-no-pronatec
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11564-mec-e-fnde-incentivam-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-sistema-prisional
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11564-mec-e-fnde-incentivam-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-sistema-prisional
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11564-mec-e-fnde-incentivam-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-sistema-prisional
https://www.fnde.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/11564-mec-e-fnde-incentivam-capacita%C3%A7%C3%A3o-em-sistema-prisional
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Lopes, orientou os participantes do encontro e explicou parte das 

etapas de implementação do programa. “Sabemos que essa é uma 

novidade que vai demandar um diálogo maior entre o FNDE e os 

gestores estudais, portanto a autarquia coloca-se à disposição para 

orientar os ofertantes quanto à execução do programa, normas 

aplicáveis aos estados e sanar possíveis dúvidas sobre a prestação de 

contas dos recursos repassados”, afirmou o coordenador.  
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3.1.2 O Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania – “De Olho no Futuro” 

 

Este Programa, lançado em 17 de junho de 2013, tem por objetivo proporcionar às 

pessoas privadas de liberdade a participação em atividades teórico-práticas que possam 

favorecer mudanças no seu comportamento e que proporcionem oportunidade de aquisição de 

conhecimentos que propiciem o desenvolvimento de competências e habilidades380:  

Em razão dos bons resultados atingidos no sistema prisional paulista, 

a Secretaria da Administração Penitenciária publicou em 2014 a 

Resolução SAP nº 136/14 que “Institui, na Secretaria da 

Administração Penitenciária, sob responsabilidade da Funap – 

Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel”, o “Programa de 

Educação para o Trabalho e Cidadania” (Publicado em 24/09/2014 no 

Diário Oficial - Poder Executivo - Seção I, São Paulo, 124 (180) – 9), 

consolidando o programa “De Olho no Futuro” como uma política 

pública de Estado. Em 2015, a iniciativa foi certificada como 

Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil.” 

As ações do Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania “de olho no futuro” 

381 são integradas e fundadas nos três seguintes pilares: I. formação social; II. formação 

profissional e III.  atividades culturais.  

Quanto à formação social382, esta está estruturada a partir de ações que viabilizam a 

formação social   através de cursos livres compostos por dez módulos de doze horas cada:  

Os módulos que compõem a formação abordam os seguintes temas: 

Comunicação e expressão; Arte e trabalho; Superação, criatividade e 

inovação; O mundo do trabalho; Caminhos e possibilidades 

profissionais; Empreendedorismo; Posicionamento estratégico; Meio 

                                                           

380 Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e 

Cidadania – “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.     

381 Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e 

Cidadania – “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.    

382 Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e 

Cidadania – “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.  

 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
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ambiente e sustentabilidade; Relações sociais e políticas; Cidadania e 

ética. 

O eixo “formação profissional”383 é desenvolvido e firmado através de:  

Parcerias firmadas com instituições de ensino e organizações da 

sociedade civil, como o Instituto Federal Sul de Minas Gerais, SENAI 

Araçatuba, Instituto Neotropica, Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral 

(CATI), IBF, ETEC Prof. Milton Gazzetti/Centro Paula Souza, a 

Funap centra esforços no Programa de Qualificação Profissional, 

oferecendo cursos profissionalizantes com certificação, na 

perspectiva da formação integral do indivíduo (cidadania, 

cooperativismo, empreendedorismo, gestão, etc.) com ênfase em 

profissões de exercício autônomo como futuros 

Microempreendedores Individuais. 

Por fim, as atividades culturais384:  

Considerando a cultura385 enquanto elemento fundamental para a 

formação das pessoas e, considerando que o acesso à produção 

cultural é direito de todo cidadão, a Funap investe em atividades 

culturais como uma importante alternativa para a formação cidadã e 

emancipação dos sujeitos. São oficinas de teatro, saraus literários, 

apresentações de dança, aulas de música e pintura, clubes de leitura, 

cinema, entre outras atividades. 

                                                           

383 Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e 

Cidadania – “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.         

384 Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e 

Cidadania – “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.       

385 Frise-se que “com a participação de parceiros como Companhia das Letras, Fundação Palavra Mágica, 

Pastoral Carcerária, Centro Paula Souza, Instituto Ecofuturo, Faculdade de Americana, UNIESP - Sorocaba e as 

próprias unidades prisionais, os reeducandos têm acesso a obras de diferentes estilos. A proposta inclui, após a 

leitura da obra selecionada, a realização de um debate, onde os participantes podem trocar experiências e ideias 

sobre o livro e também a produção de uma resenha, que pode ser utilizada para a solicitação de remição de pena 

pela leitura. Entre os diversos títulos lidos em 2016 estão A metamorfose (Franz Kafka), Festa no Covil (Juan 

Pablo Villalobos), Revolução dos bichos (George Orwell), Persépolis (Marjane Satrapi), Dois irmãos (Milton 

Hatoum), O menino do pijama listrado (John Boyne), A Cabeça do santo (Socorro Acioli), Os homens que não 

amavam as mulheres (Stieg Larsson), entre outros. Pensado como um espaço de incentivo à leitura e às atividades 

culturais, as salas de leitura oferecem aos reeducandos acesso a um acervo variado de obras. As salas são 

equipadas com um computador, para controle do acervo, e organizadas por um monitor preso devidamente 

capacitado, responsável por gerenciar o espaço da sala e os empréstimos, além de promover o incentivo a leitura”. 

Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (FUNAP). Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania 

– “De Olho no Futuro”. 17 jun. 2013. Disponível em: 

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ. Acesso em: 20 jul. 2018.        

http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
http://www.funap.sp.gov.br/site/index.php/programas/programa_educ
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Insta salientar que as atividades culturais abrangem os clubes de leitura e as salas de 

leitura.   

3.2 PARCERIAS EDUCACIONAIS FIRMADAS ENTRE O SISTEMA PENITENCIÁRIO 

NACIONAL E UNIVERSIDADES BRASILEIRAS: expectativas e esperanças para a 

reestruturação da vida pós cárcere 

Com o reconhecimento oficializado da EAD pelo MEC, esta nova metodologia de 

ensino chamou a atenção para a criação do Projeto de Lei n. 5189-B/2005386, que teve por 

escopo a implementação de Escolas Virtuais nos Presídio Federais e Estaduais com o objetivo 

de oferecer mais uma nova forma de ensino aos apenados.  

De acordo com este Projeto, devem ser oferecidos cursos de Alfabetização, Ensino 

Fundamental, Médio e técnico profissionalizante a todos os agentes penitenciários e presos, 

estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas pelas entidades filantrópicas e pelas 

instituições Públicas. Após ser submetido à análise, o Projeto foi rejeitado387 e, dentre as 

alegações, foram apresentadas as seguintes:  

Infelizmente, dada a amostra de violência e insegurança que o país 

viveu, após os fatos ocorridos em São Paulo, no mês de maio de 2006, 

cumpre-nos ressaltar que uma inovação como a aqui desenhada, é 

desejável e relevante, mas somente após a reestruturação do sistema 

penitenciário brasileiro.  

 

É plenamente compreensível a rejeição ao Projeto pelos motivos supracitados, vez 

que o mês de maio de 2006388 foi marcado por atos de extrema violência na cidade de São 

                                                           
386 Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n. 5189- B/2005. Determina a implantação de sistema de escola virtual 

nos presídios e dá outras providências; tendo pareceres: da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime 

Organizado, pela rejeição (relator: DEP. ANTONIO CARLOS BISCAIA); e da Comissão de Educação e 

Cultura, pela rejeição (relator: DEP. GASTÃO VIEIRA).Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=88C691E3F1151C8ED9EBA8567

C87181C.node1?codteor=358838&filename=Avulso+-PL+5189/2005. Acesso em: 05 set. 2018.     

387 CÂMARA DOS DEPUTADOS - PROJETO DE LEI N.º 5.189 -B, DE 2005 (Do Sr. Carlos Nader). Rejeição 

nas Comissões de Mérito. 08 nov. 2006. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=88C691E3F1151C8ED9EBA8567

C87181C.node1?codteor=358838&filename=Avulso+-PL+5189/2005. Acesso em: 20 ago. 2018.  

388 O contexto destes crimes está desta forma descrito no Relatório sobre os crimes de maio de 2006, da Comissão 

Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana: “em 12 de maio de 2006, a organização 

criminosa “Primeiro Comando da Capital” (PCC) deflagrou diversas rebeliões em presídios de todo Estado de 

São Paulo, com a participação de centenas de presos, que fizeram mais de uma centena de reféns. Enquanto 

rebeliões ocorriam no sistema carcerário, postos, viaturas, delegacias de polícia, cadeias, presídios e prédios 

públicos foram alvos de ataques armados nos quais policiais e agentes penitenciários eram os alvos prioritários. 

Os atos atribuídos ao “Primeiro Comando da Capital” (PCC) tiveram como motivação: corrupção no sistema 

carcerário e nas investigações policiais; sequestro de familiar de membro da facção criminosa, executado por 

oficiais públicos; prisões da alta cúpula do PCC e suas transferências; e total descaso com a execução penal no 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=88C691E3F1151C8ED9EBA8567C87181C.node1?codteor=358838&filename=Avulso+-PL+5189/2005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=88C691E3F1151C8ED9EBA8567C87181C.node1?codteor=358838&filename=Avulso+-PL+5189/2005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=88C691E3F1151C8ED9EBA8567C87181C.node1?codteor=358838&filename=Avulso+-PL+5189/2005
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=88C691E3F1151C8ED9EBA8567C87181C.node1?codteor=358838&filename=Avulso+-PL+5189/2005
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Paulo (posteriormente se espalhando para outros Estados), que levaram o pavor, o pânico e o 

absoluto desespero para a população389:  

No dia 12 de maio de 2006, véspera do final de semana do Dia das 

Mães, presídios de São Paulo passaram a registrar dezenas de 

rebeliões. Um dia antes, a Secretaria de Administração Penitenciária 

havia decidido transferir 765 presos para a penitenciária 2 de 

Presidente Venceslau, unidade de segurança máxima no interior 

paulista. As transferências ocorreram após escutas telefônicas terem 

revelado que facções criminosas planejavam rebeliões para o Dia das 

Mães. Entre os presos a serem transferidos estava Marco Willians 

Herbas Camacho, o Marcola, considerado o líder da organização 

criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Em represália às 

medidas, o PCC articulou rebeliões em 74 penitenciárias do estado. 

Na madrugada de sexta-feira, dia 12, agentes penitenciários, policiais, 

viaturas, delegacias de polícia, cadeias e prédios públicos passaram a 

ser alvo de ataques da organização criminosa em todo o estado. 

Diversos presidiários incendiaram as unidades penitenciárias nas quais estavam 

cumprindo pena, torturaram presos de facções rivais e agentes penitenciários. Como resposta 

aos ataques articulados pelo PCC, agentes do Estado e grupos de extermínio saíram às ruas 

em busca de retaliação. Naqueles dias, os toques de recolher (termo que significa: “proibição, 

decretada por um governo ou autoridade, de que pessoas permaneçam nas ruas após uma 

determinada hora”) foram dados fazendo com que comércios, bares, bancos, escolas, 

faculdades, mercados e estabelecimentos comerciais fechassem as portas. A população sofreu 

muito com a falta de ônibus390 (principalmente nas periferias da cidade de São Paulo) e, neste 

cenário, diversas ruas ficaram completamente desertas.  As ondas de ataques e os revides 

resultaram em 564 pessoas mortas e 110 pessoas feridas entre os dias 12 e 21 de maio de 2006.  

Esta série de ataques orquestrados trouxe intensa insegurança para a população e gerou um 

afastamento ainda maior entre a previsão normativa cidadã e o cotidiano dos presidiários.  

                                                           
Estado de São Paulo. A polícia então promoveu uma “onda de resposta” a esses ataques. Este “revide”, 

perpetrado por agentes estatais e grupos de extermínio, foi marcado pela violência exacerbada, execuções 

sumárias, chacinas, centenas de homicídios e diversos desaparecimentos”.  Secretaria de Direitos Humanos. 

Comissão Especial “Crimes de Maio” - Resolução nº. 16/2010. Comissão Especial do CDDPH criada pela 

Resolução n. 16/2012. Disponível em: http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-

social/old/cndh/relatorios/relatorio-c.e-crimes-de-maio. Acesso em: 06 jul. 2018.      

389 CRUZ, Elaine Patrícia. Agência Brasil. Crimes de Maio causaram 564 mortes em 2006. Entenda o caso. 12 

maio 2016. Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/crimes-de-maio-

causaram-564-mortes-em-2006-entenda-o-caso. Acesso em: 20 set. 2018.  
390 Neste período, mais de 90 ônibus foram queimados. Em alguns locais, a circulação do transporte público foi 

suspensa.   

http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/old/cndh/relatorios/relatorio-c.e-crimes-de-maio
http://www.mdh.gov.br/informacao-ao-cidadao/participacao-social/old/cndh/relatorios/relatorio-c.e-crimes-de-maio
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/crimes-de-maio-causaram-564-mortes-em-2006-entenda-o-caso
http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-05/crimes-de-maio-causaram-564-mortes-em-2006-entenda-o-caso
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É necessário, entretanto, refletir sobre as seguintes questões: I. a legislação brasileira 

prevê o direito à educação no cárcere e, desde o ano de 2011, há expressa previsão da 

possibilidade de realização do ensino a distância no sistema penitenciário391; II. há grande 

percentual de pessoas encarceradas que não possuem elo com as facções criminosas392; III. 

neste salto de doze anos (os atentados ocorreram em 2006 e a tese está sendo finalizada no 

ano de 2018), já ocorreram diversos melhoramentos nas tecnologias e nos bloqueios às 

informações virtuais às quais o grupo de estudantes não pode ter acesso.  

Ademais, o EAD vem se desenvolvendo e conquistando cada vez mais espaço no 

universo acadêmico. Grasielle Borges Vieira de Carvalho, Juliana Vital Rosendo e Eduardo 

Santiago Pereira393 explicam como as parcerias entre o Poder Público e as Universidades 

podem ter resultados extremamente positivos no que tange à educação a distância no cárcere:  

A educação a distância já é uma realidade nas práticas educacionais 

brasileiras. No contexto do sistema carcerário, ainda é um desafio a 

ser implementado como meio para facilitar a reinserção social da 

população carcerária. A parceria com as universidades públicas e 

privadas que já possuem esta dinâmica, seria um grande passo para 

oportunizar educação e capacitação para esta parcela da população 

brasileira que se encontra à margem da sociedade.  

 

                                                           
391 O Projeto foi elaborado no ano de 2005 e rejeitado no ano de 2006. Retomo aqui o art. 126, § 2o da LEP, cuja 

redação foi dada pela Lei nº 12.433, de 2011: “O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto 

poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.   As atividades de estudo a que 

se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados”.         

392 A LEP prevê o cumprimento de pena em uma formatação extremamente rigorosa quando a pessoa presa 

pratica fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina 

internas. Trata-se do Regime Disciplinar Diferenciado, conhecido como RDD, cujas características estão 

grafadas no art. 52 da LEP (cuja redação foi dada pela Lei nº 10.792, de 2003): “a prática de fato previsto como 

crime doloso constitui falta grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina internas, sujeita o preso 

provisório, ou condenado, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes 

características: I - duração máxima de trezentos e sessenta dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova 

falta grave de mesma espécie, até o limite de um sexto da pena aplicada;  II - recolhimento em cela individual;  III 

- visitas semanais de duas pessoas, sem contar as crianças, com duração de duas horas; IV - o preso terá direito 

à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. § 1o O regime disciplinar diferenciado também poderá 

abrigar presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem alto risco para a ordem e a 

segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. § 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar 

diferenciado o preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou 

participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando”.  Esclareço que, por não estar 

no rol de discussões que elenquei para a tese, não adentrarei nas questões referentes às discussões doutrinárias 

que versam sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do RDD.   

393 CARVALHO, Grasielle Borges Vieira de. ROSENDO, Juliana Vital. PEREIRA, Eduardo Santiago. A 

Educação à distância no sistema carcerário brasileiro: um novo caminho para o enfrentamento da desigualdade 

e pobreza. In. DUARTE, Clarice Seixas. Et al (orgs.). Reflexões acadêmicas para superar a miséria e a fome. 

Bauru: Canal 6, 2016, p. 123.      



174 
 

A educação tem o condão de realmente transformar a vida das pessoas. No cárcere, 

porém, percebe-se como o caminho dos alunos na busca pelo saber e pela aprendizagem é 

muito árduo e é absolutamente necessário o recebimento do suporte material, assistencial, 

social e psicológico além do amparo jurídico. Para ilustrar esta realidade, apresento aqui a 

reportagem “Três histórias de presos que viraram professores”394, que narra a trajetória de 

Itamar Resende, Cynthia Corvell, Reginaldo Oliveira, Luciano Cabral da Silva e Flávio dos 

Santos Alves. Vamos conhecer cada uma delas, iniciando a narrativa pela experiência de 

Itamar Resende395, que leu pela primeira vez um livro do início ao final em uma antiga unidade 

da Febem396:  

"Fui interagindo com a história, me envolvendo. Senti muito prazer", 

lembra. Sem saber, ele acabava de adquirir um hábito que lhe seria 

muito útil no futuro. Após uma segunda passagem pelo cárcere - 15 

anos atrás, quando foi condenado a cinco anos de prisão -, ele se 

tornou professor da rede municipal de Presidente Prudente, no interior 

de São Paulo, e hoje é conhecido por realizar diversos projetos de 

incentivo à leitura. Mas a trajetória que o levou do cotidiano na cadeia 

à liderança em sala de aula é marcada por dificuldades e problemas 

compartilhados pelos prisioneiros que tentam ter acesso à Educação 

dentro do sistema prisional. Até ser preso, Itamar possuía apenas o 

Ensino Fundamental 2. Mesma realidade da maioria das pessoas 

encarceradas no Brasil - 75% delas estudaram, no máximo, até essa 

etapa. Menos de um quarto concluiu o Ensino Médio e pouco mais de 

1% chegou a frequentar o Ensino Superior Enquanto esteve 

encarcerado, o contato com os livros foi o mais próximo que Itamar 

chegou de ter acesso a algum estudo. A oferta de ensino é obrigatória 

pela Lei de Execuções Penais, mas apenas 11% dos presos brasileiros 

participam de alguma instrução formal. "A Educação na prisão 

concorre com outras ações dentro do sistema, como a criação e 

reforma de unidades, aquisição de equipamentos e a formação de 

agentes. Os direitos dos presos são residuais na política penitenciária", 

avalia Mazukyevicz Silva, pesquisador da área de Educação em 

prisões da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

                                                           
394 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.     

395 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.       

396 A antiga Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor (FEBEM) atualmente é nominada como Fundação 

Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA/SP). Trata-se de autarquia fundacional 

(pessoa jurídica de direito público) vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania. Fundação 

Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação CASA/SP). S.d. Disponível em: 

http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/. Acesso em: 03 maio 2018.  

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores
https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores
http://www.fundacaocasa.sp.gov.br/
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Itamar Resende narra as agruras e amarguras ao sair da prisão e buscar colocação no 

mercado de trabalho397:  

Após sair da prisão, encontrar trabalho foi uma tarefa árdua. Sem uma 

rede de apoio estruturada e com a pecha de ex-presidiário, os trabalhos 

se resumiam a bicos: distribuir panfletos no semáforo, fazer entrega 

para lanchonetes da região onde morava e atender os clientes de um 

depósito de gás em troa de um lugar para dormir, nos fundos do 

estabelecimento. Venda de drogas e estelionato ajudavam a 

complementar a renda. Ele sabia que precisava fazer algo. Se não 

encontrasse outros caminhos, o retorno à prisão seria apenas uma 

questão de tempo. Em sua avaliação, a distância entre sua condição e 

a das pessoas que ele considerava bem-sucedidas se resumia a uma 

única palavra: Educação. Para evoluir, pensou, era preciso voltar para 

a sala de aula. Naquele momento, a única porta aberta era a da Central 

de Atenção ao Egresso e Família (Caef). Com o apoio da instituição, 

ele conseguiu se matricular na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 

em cursos profissionalizantes. Posteriormente, os técnicos da Caef o 

inscreveram no programa Escola da Família, do governo estadual, que 

oferece bolsas para o Ensino Superior. Ele escolheu a licenciatura em 

Pedagogia e se tornou, finalmente, aluno de faculdade. 

Foi necessária muita força de vontade e persistência para não desistir de seus 

objetivos, mas, por fim, a resiliência trouxe excelentes frutos e resultados, que transformaram 

a sua vida. Atualmente, Itamar busca cada vez mais estimular seus alunos a imergirem no 

universo educacional, transformando a vida deles também398:  

O que parecia ser o ponto de virada agravou a percepção da condição 

de penúria em que se encontrava. Os poucos rendimentos vinham dos 

bicos. Como contrapartida pela bolsa de estudos, era necessário 

trabalhar aos sábados e domingos como monitor de oficinas em 

escolas públicas. Além disso, havia ainda o sentimento de 

inadequação em relação ao universo em que acabava de adentrar. "Eu 

me sentia muito deslocado dentro da sala de aula. Meu linguajar era 

diferente, meu modo de vestir... Eu era totalmente diferente das 

pessoas que estavam lá", conta. "Ia todos os dias para a faculdade 

pensando em desistir." Apesar das dificuldades, Itamar conseguiu 

seguir até o final. Formou-se, foi aprovado em concurso público e 

passou a trabalhar como professor em salas de aula e a realizar o 

concurso Rei da Leitura, que mobiliza estudantes de quatro escolas 

                                                           
397 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.       
398 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.         

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores
https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores
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diferentes de Presidente Prudente. A rotina ainda é complementada 

com as aulas do mestrado, em que também estuda projetos de leitura. 

Passemos agora para a história de vida de Cynthia Corvello399, que produz e 

apresenta uma fração da programação da Rádio Livre (projeto que é mantido pela Secretaria 

de Justiça do Ceará para pessoas privadas de sua liberdade em decorrência de condenações 

criminais):  

Seu caso ganhou repercussão depois que a juíza Luciana Teixeira400 

concedeu a ela o direito de sair todos os dias do Instituto Penal 

Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, em Aquiraz, na região 

metropolitana de Fortaleza, onde cumpria pena em regime fechado, 

para frequentar as aulas do curso de graduação em História na 

Universidade Federal do Ceará (UFC). "Cynthia tinha um perfil 

diferenciado. Ela trabalhava na biblioteca e era envolvida em ações 

educativas dentro do presídio", conta a juíza que tomou a decisão. Para 

embasar juridicamente a "regalia", a magistrada se valeu de uma 

comparação entre trabalho e estudo. "A lei não prevê saída para o 

estudo no regime fechado, mas autoriza o trabalho em obras públicas. 

Às vezes, é possível fazer uma interpretação analógica", diz ela. 

Cynthia401 narra que, nos primeiros dias de aula, ia à faculdade acompanhada de uma 

agente penitenciária. Passado o estágio inicial do programa, Cynthia passou a usar uma 

tornozeleira eletrônica para sair da penitenciária pela manhã e voltar no final do dia:  

A autorização judicial fez de Cynthia uma das 31 mulheres, em um 

universo de mais de 33 mil presas no país, que conseguiram ter acesso 

ao Ensino Superior. Desde 2010, detentos podem realizar o Enem para 

Pessoas Privadas de Liberdade e pleitear o ingresso em uma 

universidade, inclusive aproveitando programas como o Prouni e o 

Fies. Conquistar a vaga, no entanto, não garante a matrícula. Para que 

isso aconteça, é necessária uma autorização judicial, como ocorreu no 

caso de Cynthia. Não há levantamento oficial sobre essas decisões, 

mas especialistas dizem que a tendência é a Justiça negar esse tipo de 

pedido a presos em regime fechado. "Tem ficado muito ao sabor do 

                                                           
399 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.       

400 A juíza Luciana Teixeira redigiu, juntamente com o juiz Cézar Belmino Barbosa Evangelista (ambos atuantes 

na Vara de Execução Penal de Fortaleza/Ceará), o Projeto “Aprendizes da Liberdade”, homenageado no Prêmio 

Innovare de 2017. Instituto Innovare. Prêmio Innovare anuncia vencedores de sua 14ª edição. 2017. Disponível 

em: https://premioinnovare.com.br/noticia/premio-innovare-anuncia-vencedores-de-sua-14a-edicao. Acesso 

em: 20 ago. 2018.  
401 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.         
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https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores
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poder discricionário de cada juiz. A maioria não concede", afirma 

Roberto da Silva, professor da Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP). Para o professor da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) Elionaldo Fernandes Julião, a legislação 

brasileira sobre Educação nas prisões é avançada, mas não funciona 

na prática. Ele menciona casos de sentenciados aprovados mais de 

uma vez em processos seletivos que não conseguem permissão para 

estudar. "No momento em que se garante a oportunidade de fazer o 

Enem, cria-se a expectativa de cursar o Ensino Superior. É muito ruim 

essa perspectiva de dar oportunidade e no final negar", diz. 

Cynthia relata também a sua experiência e as suas expectativas com o Exame do 

ENEM402:  

"Fiz o Enem em uma época em que estava até pensando em suicídio. 

Me via sem perspectiva. Quando comecei a estudar, era como se eu 

tivesse ressuscitado." A vivência acadêmica aguçou o senso crítico 

para a realidade do presídio. "Assim que cheguei, consegui trabalho 

em menos de um mês - não porque me esforcei, mas porque sou 

branca, sei ler e falo bem. Meninas negras e analfabetas não 

conseguem", avalia. Em regime semiaberto desde 2014 e formada em 

2016, ela espera o término da pena para prestar concurso. Só então o 

atestado de antecedentes criminais será limpo e ela poderá pleitear um 

cargo público. "Meu sonho é trabalhar no presídio. É necessário 

desconstruir o discurso de que a prisão cria bandido", diz. A 

necessidade de deixar o passado para trás faz com que Cynthia prefira 

não falar sobre o motivo de sua prisão. 

Quanto à graduação a distância nas celas, observa-se que403:  

Com uma população carcerária de mais de 220 mil pessoas, o estado 

de São Paulo lidera o ranking de encarceramento no país. Os serviços 

de Educação nos presídios não acompanham, nem de longe, o volume 

das detenções. Apenas 7% das pessoas presas nas instituições 

paulistas participam de alguma atividade formal de ensino. Esse 

número coloca o estado entre os dez que menos investem em 

Educação no sistema prisional. Em um cenário como esse, qualquer 

atitude que melhore o acesso a esse serviço é bem-vinda. Desde 2010, 

por iniciativa de um funcionário, a Penitenciária 1 de Serra Azul 

mantém parceria com o Centro Universitário Claretiano, que dá bolsa 

de 50% em cursos de graduação na modalidade de Educação a 

Distância (EAD) para os sentenciados em regime fechado. Os alunos 

                                                           
402 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.      

 
403 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.       

 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores
https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores


178 
 

são escolhidos entre os monitores da Fundação de Amparo ao Preso 

(Funap) em atividades educacionais na unidade. Com salário de pouco 

mais de 300 reais, eles pagam 214 reais de mensalidade. As aulas 

acontecem numa sala do pavilhão escolar. O acesso à internet é 

limitado à plataforma de ensino. Qualquer pesquisa necessária para a 

realização das atividades é solicitada à agente coordenadora do 

ambiente escolar. 

Os alunos envoltos neste projeto afirmam que a educação é vital para a transformação 

da vida404:  

"Estou me qualificando profissionalmente para trabalhar. Se eu for 

além e fizer uma pós ou um mestrado, posso dar aula em faculdade. 

Posso viver bem", comenta o estudante de Matemática Reginaldo 

Oliveira. Luciano Cabral da Silva cursa o segundo ano de Pedagogia 

e pretende atuar com crianças. "O meu objetivo é trabalhar, mesmo 

que seja voluntariamente, numa casa de recuperação ou onde surgir 

uma oportunidade, para que eu possa ajudar as pessoas a enxergar as 

coisas de forma diferente." Também cursando Pedagogia, Flávio dos 

Santos Alves afirma que o fato de ele ter voltado a estudar motivou 

sua esposa a seguir o mesmo caminho. "Eu acredito que mudou até o 

afeto que existia dentro da minha família. Algumas pessoas não 

davam credibilidade para a minha mudança, mas hoje, quando minha 

esposa ou minha mãe comentam sobre o que está acontecendo, elas 

ficam impressionadas." A transformação é difícil, como resume 

Itamar, que hoje dá palestras sobre sua trajetória. "Mudar de vida não 

depende simplesmente da vontade. Depende de muitos fatores." Em 

um sistema que não coopera e em uma sociedade que parece torcer 

para que eles não se recuperem, as lições aprendidas nas trajetórias 

desses educadores foram difíceis de passar. 

 

A educação a distância para os alunos inseridos no sistema penitenciário começa a 

ganhar espaço na realidade brasileira. As parcerias desenvolvidas com as Universidades 

Públicas e/ou Privadas trazem diversos ganhos para as partes envolvidas (as Universidades, 

as Unidades Prisionais, os profissionais e os estudantes), vez que é possível desenvolver e 

construir um novo olhar sobre a educação como elemento transformador da vida humana.  

 

                                                           
404 Associação Nova Escola. Três histórias de presos que viraram professores. 31 agosto 2017. Disponível em: 

https://novaescola.org.br/conteudo/5388/tres-historias-de-presos-que-viraram-professores. Acesso em: 28 abril 

2018.       
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Destaco a seguir dois projetos desenvolvidos e executados com esta configuração, 

com fé no ser humano e em sua capacidade de aproveitar as oportunidades e reescrever a sua 

história de vida: I. a parceria entre o Campus EAD do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte e o Presídio Federal; II. a parceria firmada entre a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP) e a Secretaria de Estado 

da Administração Penitenciária (SAP/SP).  

 Quanto à parceria entre o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e o Presídio 

Federal, o projeto para tornar a turma dos detentos totalmente a distância já está em fase de 

aplicação 405:  

Com isso, eles terão acesso a conteúdo nas mídias digitais, vídeo aulas 

e materiais de apoio pela internet, sem a necessidade da intermediação 

física da pedagoga do Campus Mossoró. Uma plataforma de ensino 

online também está sendo adaptada para os moldes do presídio, que 

não permite contato com o mundo exterior. “Estamos trabalhando o 

mais rápido possível para adequar todas as propostas do ensino a 

distância para a necessidade dos nossos alunos do presídio”, explicou 

o diretor do Campus de Educação a Distância, Alexsandro de Oliveira. 

A garantia de uma boa educação é uma forma de ressocializar as 

pessoas condenadas à prisão. Ela possibilita que, ao retornar à 

sociedade após quitar sua dívida com a justiça, os ex presidiários 

tenham outras opções que não o regresso à criminalidade. Uma boa 

formação profissional e educacional proporciona melhores 

alternativas de inserção social e de remuneração, prevenindo a 

reincidência. Assim, o projeto deverá ser efetivado na Penitenciária 

Federal de Mossoró. Inicialmente, apenas os oito alunos irão usufruir 

da modalidade, que será avaliada e estudada. Por ser pioneiro, o 

projeto está em constante fase de adaptação. A penitenciária tem uma 

série de regras para garantir a segurança tanto dos apenados quanto 

dos trabalhadores. “Eles têm restrição para manipular livros e acesso 

à internet, dentre outras coisas. Estamos nos adaptando ao máximo à 

rotina do presídio”, explicou Augusto. 

                                                           
405 Esta parceria já existe há bastante tempo - desde a criação do presídio federal, a instituição mantém projetos 

voltados ao ensino dos apenados. O atual estágio é de ampliação da parceria e do portfólio dos cursos. Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte – Campus EAD (IFRN). Parceria pioneira entre o Campus EaD e Presídio 

Federal leva educação para presidiários. 20 jul. 2017. Disponível em: https://ead.ifrn.edu.br/portal/para-mudar-

o-futuro-de-detentos-campus-ead-realiza-parceria-pioneira-com-presidio-federal-de-mossoro/.Acesso em: 12 

abril 2018.     

 

 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/para-mudar-o-futuro-de-detentos-campus-ead-realiza-parceria-pioneira-com-presidio-federal-de-mossoro/
https://ead.ifrn.edu.br/portal/para-mudar-o-futuro-de-detentos-campus-ead-realiza-parceria-pioneira-com-presidio-federal-de-mossoro/
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O principal objetivo do curso ofertado (o Curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Ambiental406 na modalidade a distância) é o de preparar e capacitar os profissionais para 

compreender e analisar criticamente as atividades tecnológicas, econômicas, produtivas e 

sociais que possam causar impactos ao meio ambiente, e propor alternativas preventivas e/ou 

corretivas, de solução e/ou de prevenção, para a melhoria e conservação da qualidade 

ambiental407:   

Rotineiramente, é um curso que exige aulas de campo e muitas 

atividades práticas408, o que é um desafio para a turma de alunos da 

Penitenciária Federal. Mas o Campus EaD está buscando alternativas 

para que o ensino chegue da melhor forma até os alunos. “Estou 

fazendo um planejamento didático e pedagógico especial para eles. A 

aula de campo poderá ser um estudo sobre esgotamento sanitário, 

produção de resíduos, reciclagem. Podemos fazer muita coisa”, disse 

o coordenador da turma, professor Augusto Fialho. 

Trata-se de mercado de trabalho muito amplo e promissor409 (o profissional com esta 

formação pode trabalhar em diversas áreas, como: empresas de consultorias; empresas 

privadas; organizações não governamentais; indústrias; cooperativas; fazendas, etc), pois cabe 

ao gestor ambiental gerir os processos administrativos e de produção das organizações, de 

modo a garantir a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento da sustentabilidade.  

                                                           

406 O campo de estudo e de atuação da Gestão ambiental versa sobre a administração do exercício de atividades 

econômicas e sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, visando à sustentabilidade.      

407 Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus EAD (IFRN). Parceria pioneira entre o Campus EaD e 

Presídio Federal leva educação para presidiários. 20 jul. 2017. Disponível em: 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/para-mudar-o-futuro-de-detentos-campus-ead-realiza-parceria-pioneira-com-

presidio-federal-de-mossoro/.Acesso em: 12 abril 2018.       
408 As restrições existem em âmbito prático e teórico, vez que os alunos que estão cumprindo pena privativa de 

liberdade não podem frequentar determinados locais, não podem manipular diversos materiais e nem podem 

acessar diversos sites.  

409 De acordo com publicação específica sobre esta carreira, disponibilizada no site “Dissídio.com”, os setores 

de empresas que mais contratam tecnólogo em gestão ambiental no momento são: “Serviços de Engenharia; 

Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial; Atividades Técnicas Relacionadas à Engenharia e 

Arquitetura não Especificadas Anteriormente; Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais; Outras 

Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente; Construção de Edifícios; 

Coleta de Resíduos Não-Perigosos; Atividades de Apoio à Produção Florestal; Serviços Combinados de 

Escritório e Apoio Administrativo; e Transporte Rodoviário de Carga, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, 

Intermunicipal, Interestadual e Internacional”. Dissídio.com. Tecnólogo em gestão ambiental. 2018. Disponível 

em: https://dissidio.com.br/salario/cbo-214010/tecnologo-em-gestao-ambiental/#. Acesso em: 21 nov. 2018.  

 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/para-mudar-o-futuro-de-detentos-campus-ead-realiza-parceria-pioneira-com-presidio-federal-de-mossoro/
https://ead.ifrn.edu.br/portal/para-mudar-o-futuro-de-detentos-campus-ead-realiza-parceria-pioneira-com-presidio-federal-de-mossoro/
https://dissidio.com.br/salario/cbo-214010/tecnologo-em-gestao-ambiental/
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Ressalto também a recente parceria firmada entre a Universidade Presbiteriana 

Mackenzie410, a Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP) e a Secretaria de Estado 

da Administração Penitenciária (SAP/SP)411. Este projeto é mais recente e possui um prisma 

de alunos do sistema penitenciário diferente do projeto desenvolvido entre o Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte e o Presídio Federal, assumindo a seguinte configuração:  

Serão viabilizados cursos tecnológicos na modalidade Educação a 

Distância à população carcerária feminina, lotada em unidades 

prisionais de regime semiaberto, estimulando a inclusão social de 

residentes deste sistema prisional. Para o reitor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM), Benedito Guimarães Aguiar Neto, o 

projeto não se limita apenas a ministrar aulas, mas o sistema em que 

ele será oferecido é diferenciado. “Há todo um apoio para que seja um 

sucesso tanto nas aulas como também no aproveitamento do processo 

de ensino e aprendizagem. Para que isso seja possível, demandamos 

pessoas de várias unidades acadêmicas, notadamente do CCSA, nosso 

Centro de Ciências Sociais Aplicadas, nossa Faculdade de Direito e 

do CCBS, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde”. Os cursos 

ofertados são de Marketing, Gestão Comercial e Gestão de RH, terão 

carga horária de 1.600 horas (4 semestres), com um encontro 

presencial semanal de 3 horas de duração para 15 alunas no Centro de 

Progressão Penitenciária Feminino do Butantã, localizado na cidade 

de São Paulo. A UPM ministrará os cursos e fornecerá o material 

didático necessário, de forma integral e sem custos às participantes ou 

seus familiares, realizando a emissão dos respectivos certificados ao 

final dos cursos. O acordo terá a vigência de 25 meses, a contar da 

data da publicação, podendo ser prorrogado ao final do período. 

Apesar das diferenças entre os projetos desenvolvidos pelo Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, é necessário observar que os 

cursos e os mercados de atuação dos dois projetos são extremamente promissores. Tendo em 

vista que as considerações acerca do mercado para os gestores ambientais já foram tecidas, 

dedico-me agora a expor as seguintes considerações sobre o mercado de trabalho para 

profissionais capacitados em cursos tecnológicos de Marketing, de Gestão Comercial e de 

                                                           
410 O presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, José Inácio Ramos destacou o cunho inovador e 

humanitário desta parceria:  “É um pontapé inicial, que esperamos crie braços Brasil afora para que possamos 

atender a essa comunidade, levando educação e levando oportunidades para a inserção no mercado de trabalho. 

O Mackenzie há 148 anos é o que sabe fazer de melhor, levar Educação com qualidade”. Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie, FUNAP e SAP firmam contrato de cooperação na modalidade Educação 

à Distância.  05 dez. 2018. Disponível em: https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-

sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/. Acesso em: 07 dez. 2018.     
411 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie, FUNAP e SAP firmam contrato de cooperação na 

modalidade Educação à Distância.  05 dez. 2018. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-

modalidade-educacao-a-distancia/. Acesso em: 07 dez. 2018.  

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
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Gestão de Recursos Humanos412. A formação tecnóloga em marketing tem por objetivo 

identificar tendências do mercado consumidor, estudar oportunidades para venda de produtos 

e serviços e elaborar campanhas com fins comerciais. Sua principal missão é, com base na 

compreensão do macro e do micro ambientes de marketing, satisfazer clientes e garantir 

retorno positivo a marcas e empresas. A formação tecnóloga em gestão comercial tem como 

foco o desenvolvimento de competências relacionadas à gestão comercial, por meio de 

ferramentas e técnicas de gestão e da atenção a princípios de qualidade no atendimento ao 

cliente, de modo a possibilitar a liderança e motivação de equipes, bem como a formulação 

de estratégias comerciais para as organizações. A gestão em Recursos Humanos, por sua vez, 

busca capacitar o profissional para desenvolver e gerenciar planos de carreira, analisar 

estratégias institucionais, elaborar planos táticos e operacionais de recrutamento, seleção, 

avaliação e treinamento de pessoal. Ademais, prepara os profissionais para tomarem decisões 

de modo a contribuir efetivamente para a competitividade das empresas. 

Em continuidade ao projeto da Universidade Presbiteriana Mackenzie413:  

No evento, o diretor da FUNAP, Fernando Gomes de Moraes explicou 

que a Fundação é responsável por executar políticas públicas, 

ofertando qualificação e educação para as pessoas que estão em 

privação de liberdade. “Temos um papel importante dentro do sistema 

prisional, porque buscamos humanizar a pena, dando a oportunidade 

para que essas pessoas que têm o seu ir e vir limitados continuem 

sonhando com novas alternativas e novas possibilidades, dando a elas 

o direito, como seres humanos, independente do cárcere, de 

despertarem talentos, dons e habilidades”. Essa também foi a ênfase 

dada pelo secretário do Estado da Administração Penitenciária, 

Lourival Gomes, ao agradecer o empenho de todos na parceria. 

“Muitos procuram se afastar e quando temos essa proximidade é um 

momento de alegria para todos os envolvidos. Nossa população 

carcerária é de cerca de 231 mil pessoas e 5% dela são mulheres, isto 

é, cerca de 11 mil mulheres presas buscam a oportunidade de não 

reincidir e voltar ao convívio da sociedade. Esse projeto busca 

exatamente isso, reintegrar e abrir portas”. 

                                                           
412 Os portfólios dos cursos de especialização em EAD disponibilizados pela Universidade Presbiteriana 

Mackenzie estão disponíveis em: https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead/. Acesso em: 12 nov. 

2018.  
413 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie, FUNAP e SAP firmam contrato de cooperação na 

modalidade Educação à Distância.  05 dez. 2018. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-

modalidade-educacao-a-distancia/. Acesso em: 07 dez. 2018.  

 

https://www.mackenzie.br/matriculas/especializacao/ead/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
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Por fim, o vice-reitor da UPM, Marco Tullio Vasconcelos explicou o processo e a 

logística que envolverão o direito à educação dessas 15 detentas414:  

“Elas virão aqui durante um dia por semana, o governo do Estado 

apoiará com passagem, alimentação, e nós colocaremos a 

infraestrutura do nosso centro de Educação a Distância à disposição 

delas, não somente com um treinamento pedagógico, mas também 

psicológico e jurídico. Há uma participação de três centros 

acadêmicos que visam dar essa segurança de que essas pessoas 

cheguem até o final. São dois anos dos quais elas serão monitoradas 

para que possam concluir o curso e tenham sucesso no mercado de 

trabalho. Esse projeto tem um impacto social importantíssimo, 

consideramos que é missional e temos tudo para abençoar a vida 

dessas pessoas”, finalizou. 

 

Estes projetos, de cunho humanístico e pioneiro, comprovam que é sim possível a 

educação a distância no cárcere brasileiro, porém, para tanto, é necessária a conjugação de 

uma série de fatores, que perpassam pela atuação dos profissionais, o engajamento dos alunos, 

o suporte assistencial, material, jurídico e psicológico para que os cursos sejam 

acompanhados, além da estrutura arquitetônica e tecnológica das instituições de ensino.  

Encerro a tese sem a pretensão de esgotar o tema, porém, com a esperança de ter 

contribuído para os debates referentes à esta complexa demanda: as possibilidades e os 

desafios referentes à educação à distância no sistema penitenciário brasileiro.  

Para finalizar as explanações, resgato um dos prismas inicialmente apresentados: a 

importância da identificação, do mapeamento e atualização dos dados penitenciários para a 

garantia da dignidade humana no cárcere. A estratégia adotada pela Ministra Cármen Lúcia 

para a humanização do cárcere brasileiro no período em que presidiu o Supremo Tribunal 

Federal e o Conselho Nacional de Justiça resultou no Banco Nacional de Monitoramento de 

Prisões (BNMP)415, graficamente representado416:  

                                                           
414 Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mackenzie, FUNAP e SAP firmam contrato de cooperação na 

modalidade Educação à Distância.  05 dez. 2018. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-

modalidade-educacao-a-distancia/. Acesso em: 07 dez. 2018.  

 
415 Conselho Nacional de Justiça. Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 08 jun. 2018. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86983-justica-ja-tem-dados-de-todos-presos-de-22-estados. 

Acesso em: 12 set. 2018.  
416 A imagem referente ao Cadastro Nacional de Presos está disponível em: Conselho Nacional de Justiça. Banco 

Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 08 jun. 2018. Disponível em: 

https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
https://www.mackenzie.br/noticias/artigo/n/a/i/mackenzie-funap-e-sap-firmam-contrato-de-cooperacao-na-modalidade-educacao-a-distancia/
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86983-justica-ja-tem-dados-de-todos-presos-de-22-estados
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Superada a fase da coleta e do mapeamento dos dados, das demandas e necessidades 

no cárcere, passa-se para a próxima fase, que é justamente buscar os meios para que as 

políticas assistenciais previstas na LEP estejam efetivamente ao alcance dos presidiários, 

independentemente da unidade prisional na qual estão alocados. Dos esforços empreendidos, 

começam (ainda que timidamente) a surgir os resultados positivos, que demonstram a real, 

efetiva e concreta tutela e proteção da dignidade humana em âmbito carcerário.  

De acordo com pesquisas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

com o sistema Geopresídios, menos de 1% dos presídios brasileiros têm condições 

excelentes417 para o cumprimento da pena privativa de liberdade418:  

Cumprir pena em prisões em excelentes condições é raridade no 

Brasil. Dados do sistema Geopresídios, mantido pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), indicam que apenas 24 (0,9%) de 2.771 

                                                           
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86983-justica-ja-tem-dados-de-todos-presos-de-22-estados. Acesso em: 12 

set. 2018. 

 
417 Alvino Augusto de Sá partilha a seguinte experiência: “na visita aos presídios terceirizados, constatei um 

espaço arquitetônico bastante humanizado. Nota-se que, ali, aquilo que eu chamaria de “constrangimento 

arquitetônico” é o estritamente necessário para garantir a segurança. Os espaços são, na medida do possível, 

amplos e arejados; as paredes, pintadas e bem cuidadas; as cores, adequadas”.  SÁ, Alvino Augusto de. A 

“ressocialização” de presos e a terceirização de presídios: impressões colhidas por um psicólogo em visita a 

dois presídios terceirizados. In: WORD SECURITY CONGRESS - 2002, 2002, São Paulo – SP: Word Security 

Congress - 2002, p. 52-56. Disponível em: http://www.escolamp.org.br/arquivos/21_01.pdf. Acesso em 30 out. 

2018.     
418 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Menos de 1% dos presídios é excelente, aponta pesquisa. 06 jun. 2017. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-

excelente-2. Acesso em: 29 jul. 2018.  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/86983-justica-ja-tem-dados-de-todos-presos-de-22-estados
http://www.escolamp.org.br/arquivos/21_01.pdf
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-excelente-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-excelente-2
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unidades de detenção foram classificadas do melhor modo possível. 

A avaliação é feita por juízes de execução penal em inspeções nos 

presídios. A maior parte (48,5%) das prisões recebeu classificação 

regular. Avaliações de péssimo (27,6%) e ruim (12,3%) vêm em 

seguida, enquanto um em cada dez é considerado em bom estado. 

Pesam na análise fatores como infraestrutura para acomodação dos 

presos, lotação e serviços oferecidos assistência médica, jurídica, 

ensino e trabalho. Nenhuma parte do país está livre do problema. “O 

Brasil é muito heterogêneo. Há presídios críticos em todas as regiões, 

mas a distribuição é desigual", comenta Rogério Nascimento, 

conselheiro do CNJ que coordena o Grupo Especial de 

Monitoramento e Fiscalização (GEMF) para apurar crimes no sistema 

prisional da região Norte, onde massacres deixaram ao menos 100 

presos mortos. Mais da metade das prisões do norte tem conceito ruim 

(14,3%) ou péssimo (37,1%), as taxas mais negativas do país. “É a 

pior situação, não há temor em reconhecer isso. Pode não ter sido a 

causa determinante das mortes, mas cria o cenário que as tornou 

possíveis. Em outro contexto, elas seriam bem menos prováveis”, 

afirma o conselheiro. 

 

Os esforços empregados na construção desta política pública começam a trazer uma 

nova perspectiva de vida para quem está cumprindo pena. Estas três imagens publicadas pelo 

Conselho Nacional de Justiça419 mostram: I. o panorama geral acerca das condições dos 

presídios brasileiros; II. o Centro de detenção provisória feminino de Vila Velha como o 

melhor presídio, e, logo abaixo, III. o Presídio Central de Porto Alegre/ RS figurando como 

um dos locais com as piores condições para o cumprimento de pena privativa de liberdade:  

                                                           
419 Conselho Nacional de Justiça. CNJ. Menos de 1% dos presídios é excelente, aponta pesquisa. 06 jun. 2017. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-

excelente-2. Acesso em: 29 jul. 2018.  

 

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-excelente-2
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84896-juizes-dizem-que-menos-de-1-dos-presidios-e-excelente-2
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As diferenças entre os dois ambientes são abissais, o que, por óbvio, impacta nos 

cinco plexos humanos: físico, moral, intelectual, fé e sucessão e nas interações entre a pessoa 

e o ambiente no qual ela está alocada. Neste sentido, pertinentes são os dizeres de Francisco 

Muñoz Conde420:  

A solução do problema da criminalidade não vai ser encontrada nunca, 

pelo menos, nunca a tempo. Mas no momento presente, em uma 

sociedade avançada, pós-industrial e pós-moderna, devemos buscar 

um ponto de equilíbrio, provisoriamente satisfatório, entre o eterno 

conflito entre prevenção especial, entre sociedade e indivíduo, entre 

os legítimos desejos de funcionalidade e eficácia dos instrumentos 

jurídicos sancionatórios e da salvaguardada liberdade e dignidade das 

pessoas. 

 

 

                                                           
420 CONDE, Francisco Muñoz. Direito Penal e Controle Social. Rio de Janeiro: Forense, Tradução: Cíntia 

Toledo Miranda Chaves, 2005, p. 111.        
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Espero que os esforços nesta senda iniciados com a atuação da Ministra Cármen 

Lúcia à época em que presidia o Conselho Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, 

e que envolvem a participação dos Tribunais de todos os Estados brasileiros com a coleta, a 

disponibilização e análise dos dados referentes ao sistema carcerário brasileiro sejam 

mantidos e aprimorados na atual e nas próximas gestões. O aperfeiçoamento destas 

informações, destas ações e destes relatórios são vitais para os referenciais das ações e 

políticas públicas que devem ser tomadas e das ações e políticas públicas que devem ser 

descartadas na busca pela excelência das condições arquitetônicas e ambientais para o 

cumprimento da pena, afinal, as relações que envolvem os ambientes penitenciários, as 

normas, a atuação humana e os recursos estruturais, humanos e financeiros têm vital 

importância para que os projetos de ressocialização e humanização do cárcere sejam 

efetivamente implementados e estejam concretamente ao alcance das pessoas que cumprem 

pena privativa de liberdade.  

Quanto à judicialização da educação421 para a implementação do ensino a distância no 

sistema penitenciário brasileiro, entendo que é plenamente viável buscar guarida na ação 

popular, na ação civil pública e no termo de ajustamento de conduta, reduzindo a 

discricionariedade do dever de agir do Estado e impelindo-o a agir para a garantia do direito 

à educação em ambiente carcerário. Ademais, é necessário fortalecer o entrelaçamento entre 

as áreas afetas a esta demanda, integrando estes conceitos às políticas públicas para que a 

sociedade perceba a sua importância e para que os profissionais destas áreas conheçam os 

instrumentos adequados para lidarem com esta complexa e tão desafiadora demanda. Deve-

se ter a consciência sobre todos os entremeios que envolvem a educação profissional e técnica 

a distância no cárcere, para que se possa conjugar o elemento quantitativo com o elemento 

qualitativo, proporcionando o acesso à educação de qualidade que realmente auxilie as 

pessoas a desenvolverem suas potencialidades.  

 

 

                                                           
421 Salo de Carvalho se manifesta no seguinte sentido: “se o operador do direito, narcotizado pelo discurso 

defensivista, exigiu o máximo da legalidade até a sentença condenatória, neste momento crucial se cala, esquece 

o direito positivo como se acometido de terrível amnésia técnica. E, assim, por ignorância, ingenuidade ou má-

fé, torna-se (co)responsável pelo genocídio em massa produzido nas instituições carcerárias; transforma-se em 

agente legitimante e (re)produtor da selvageria gótica que assola a execução da pena privativa de liberdade, 

principalmente aquela cumprida em regime fechado”. CARVALHO, Salo de. Pena e garantias. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 25.        
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A expectativa é que as pessoas realmente aprendam e desenvolvam uma profissão; não 

que o foco desta ação fique apenas restrito à remição (diminuição) da pena.  

O encadeamento harmônico dos elementos permite a concretização de todas as 

vertentes assistenciais previstas na LEP e é essencial para o exercício da cidadania. Ao 

contrário, a visão fragmentada e segregada do sistema penitenciário é extremamente 

prejudicial para a identificação das demandas, o mapeamento dos dados, a implementação e 

a continuidade destas políticas públicas – afetando negativamente a vida dos cidadãos e 

violando a sua dignidade humana.  
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CONCLUSÕES 

 

Ao final desta longa e instigante jornada, registro as conclusões às quais cheguei ao 

analisar o EAD como direito fundamental do preso e as condições necessárias para que esta 

modalidade educacional no sistema penitenciário brasileiro seja verdadeiramente viável e 

esteja concretamente ao alcance dos presidiários.  

Trata-se de sistema muito complexo, refletindo-se na necessidade da compreensão 

da importância do EAD no processo educacional, na atuação em conjunto de profissionais de 

diversas áreas bem como na adoção de conjuntos de ações multifacetadas. Este sistema 

engloba o planejamento faseado de cada uma das etapas e medidas a serem adotadas, a 

implementação e continuidade destas ações e, posteriormente, a realização de avaliações são 

pilares para a garantia do padrão de qualidade da educação (cuja consagração repousa no art. 

206, inciso VII da Constituição Federal Brasileira de 1988).   

Dentre os fatores e elementos necessários para tanto estão a adequação das atividades 

didáticas e o preparo dos docentes ao público-alvo que participará das aulas além do ambiente 

em que estas ocorrerão. Estes fatores são vitais para o planejamento, o desenvolvimento, a 

execução, a funcionalidade e o sucesso destes projetos pedagógicos. De mais a mais, as 

transformações tecnológicas impactam diretamente nos meios de comunicação entre os 

educadores e os educandos, nas práticas docentes, nos materiais didáticos produzidos e 

utilizados e no ambiente educacional.  

É fundamental que os direitos humanos demandem a mais absoluta prioridade da 

agenda governamental, das políticas públicas e das legislações internacionais, constitucionais 

e infraconstitucionais para que a dignidade humana e a cidadania sejam respeitadas e, nesta 

senda, é necessário dar visibilidade ao sistema prisional nacional, destacando todos os seus 

paradoxos de vulnerabilidade, complexidade e abandono: ao mesmo tempo em que o sistema 

carcerário brasileiro é compreendido em seu todo como um grande problema (envolto pelos 

seguintes elementos: altos índices de população carcerária nacional, falta de estrutura física e 

de manutenção dos prédios, insalubridade e suas consequências na saúde humana - vez que a 

ausência de espaço físico, de iluminação e de ventilação são elementos propulsores para 

problemas musculares, respiratórios e dermatológicos além da propagação de fungos e sarna, 

pela violência diariamente presente no ambiente penitenciário, somadas à insuficiência de 

recursos humanos e financeiros para que as aulas sejam ministradas e assistidas e para que os 

conteúdos sejam absorvidos pelos alunos. As más condições ambientais, arquitetônicas e 

salutares, a falta de profissionais para trabalharem nas unidades penitenciárias, a proliferação 
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de doenças infectocontagiosas, a superlotação, a hostilidade, as celas abarrotadas, a violência, 

degradação, as ofensas a direitos humanos somadas à ausência de políticas que propiciem a 

reinserção social dos detentos são fatores que agravam a vulnerabilidade humana no cárcere), 

a singularidade, os anseios, as angustias, expectativas e a individualidade de cada uma das 

pessoas que lá estão cumprindo pena não são vistas por grande parte da população.  

A frieza nas relações interpessoais, os sentimentos de angústia, de vulnerabilidade, 

de sofrimento, de abandono, de desamparo, de indiferença e de isolamento - tão intensos e 

presentes no ambiente carcerário - são grandes empecilhos para o desenvolvimento dos 

vínculos construtivos, afetivos, de engajamento e de interesse nas disciplinas e nos estudos, 

tão importantes para que as políticas educacionais e os atos de aprendizagem sejam bem-

sucedidos. Enxerga-se o todo, porém, não se enxerga o sofrimento individualizado de cada 

pessoa que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado.  

Estes paradoxos são antagônicos às diretrizes, aos preceitos, aos fundamentos e 

preceitos grafados na Constituição Federal Brasileira de 1988, em especial, à dignidade da 

pessoa humana, ao Estado Democrático de Direito, à cidadania e à igualdade.  

No Estado Democrático de Direito, todas as pessoas são cidadãs e sujeitos de direitos 

e deveres, o que enseja, naturalmente, que os direitos sejam garantidos universalmente a todos, 

sem qualquer tipo de discriminação e sem qualquer barreira territorial, temporal e/ou 

circunstancial. Esta lógica deve reger a sociedade em sua integralidade, abrangendo, portanto, 

as pessoas que estão inseridas no sistema carcerário.  

Estas premissas estão calcadas no garantismo penal, vital para que a aplicação e a 

execução da pena ocorram de acordo com as normas legalmente previstas bem como para 

coibir ilegalidades e arbitrariedades nas relações existentes entre o Estado e o cidadão (em 

todo o ciclo de atividades referentes ao poder sancionador e punitivo estatal). Desta forma, é 

de extrema relevância que a dignidade humana e os direitos e garantias fundamentais sejam 

respeitados antes, durante e depois da execução da pena. Apesar das diretrizes normativas, o 

que se percebe no sistema penitenciário brasileiro é a preponderância da exclusão e da 

segregação.  

A Educação a Distância, que se orienta pelos princípios da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade, da universalidade, da tangibilidade dos direitos e deveres 

da cidadania, da equidade, da diferença e da proporcionalidade, mostra-se como importante 

instrumento para o exercício da cidadania nos presídios, ao proporcionar para as pessoas que 

estão no cárcere as mesmas condições de acesso ao estudo e aos cursos às quais as pessoas 
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que não estão no cárcere têm. Estas ações destinadas à capacitação educacional e laboral 

(importantes instrumentos para a mudança social) são fundamentais para a modificação da 

realidade dos presidiários e para que eles possam reconstruir a sua história após o 

cumprimento da pena. Desta forma, é vital que o Estado e a sociedade como um todo atuem 

em conjunto para a efetiva concretização do EAD profissionalizante no cárcere. Neste cenário, 

a existência de ações (ação popular, ação civil pública e termo de ajustamento de conduta) 

que impulsionem o Poder Público a agir são de extrema relevância.  

Para tanto, não basta a previsão normativa que autorize o direito à educação e o EAD 

em âmbito penitenciário, pelo contrário, é imprescindível o engajamento das instituições de 

ensino, das instituições penitenciárias, o preparo dos docentes e o envolvimento dos discentes 

com as matérias, disciplinas e atividades pedagógicas teóricas e práticas, os ambientes e 

materiais adequados e as estruturas arquitetônicas propícias para que estas atividades sejam 

realizadas. O direito à educação (bem como a assistência educacional prevista na LEP) não 

pode ser analisado de maneira isolada. É necessário que todos os direitos assistenciais 

previstos na LEP estejam aplicados de maneira harmônica.  

Retomando as indagações que inauguraram este estudo, trago as seguintes 

conclusões, referentes aos objetivos gerais e específicos e à originalidade da tese:  

 

- O EAD, apesar de ser reconhecidamente um instrumento eficaz, eficiente e 

econômico (estando em harmonia, portanto, com os princípios constitucionais da eficiência e 

da economicidade, previstos nos arts. 37 e 70 da Constituição Federal Brasileira de 1988), 

ainda está aquém do mínimo necessário para que o direito à educação seja efetivamente 

garantido no sistema penitenciário brasileiro pelos seguintes motivos:   

I. a dificuldade de enxergar o preso como sujeito de direitos;  

II. os altos índices de analfabetismo, de analfabetismo funcional e de analfabetismo 

tecnológico da população carcerária brasileira; 

III. as dificuldades que alguns docentes têm em lidarem com o EAD e conduzirem 

os processos educacionais nesta formatação de ensino; 

IV. as dificuldades de alguns docentes e discentes de lidarem com a tecnologia; 

V. a resistência aos resultados decorrentes do EAD; 
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VI. a necessidade de atualização dos dados penitenciários, vez que o último caderno 

do INFOPEN data de 2014. Até recentemente não havia política específica para a reversão 

desta situação. Este lapso temporal é de extrema prejudicialidade para as pesquisas 

acadêmicas, para a atuação prática dos profissionais que desenvolvem suas atividades nesta 

esfera e para a garantia da dignidade humana no cárcere (e, consequentemente, da cidadania), 

vez que a situação fática não está sendo refletida nos dados oficiais, o que prejudica o 

mapeamento das demandas e a quantificação/ qualificação dos recursos para que estas sejam 

supridas. Ademais, a pena privativa de liberdade deve apenas restringir a liberdade da pessoa 

condenada pelo tempo estabelecido em sentença, porém, os outros direitos devem ser 

preservados e garantidos (assistência médica, jurídica, psicológica, educacional, religiosa, 

dentre outras). A atuação da Ministra Cármen Lúcia na Presidência do Supremo Tribunal 

Federal e do Conselho Nacional de Justiça foi de extrema importância para o início das 

mudanças deste quadro e é imprescindível que a atual e as posteriores gestões deem 

continuidade a este trabalho.  

- As condições necessárias para que este sistema seja adotado, implementado, 

continuado e expandido no sistema penitenciário em território nacional são as seguintes:   

I. o diálogo e a interdisciplinaridade entre o Direito, a Arquitetura e a Engenharia 

Penitenciárias, as Ciências Médicas, a Psicologia, a Pedagogia, a Educação, as Políticas 

Públicas, as Ciências Sociais e Tecnológicas. A estrutura arquitetônica penitenciária deve ser 

adequada para que as atividades educacionais possam ser realizadas (é necessário considerar 

as relações interativas entre a pessoa humana e o ambiente no qual ela está inserida. Ademais, 

a má conservação das penitenciárias acelera o processo de deterioração dos materiais. Por fim, 

nem todos os materiais podem ser utilizados para o ensino, por este motivo as soft skills - 

habilidades comportamentais - dos docentes são tão importantes para que os projetos tenham 

andamento e continuidade).  

II. a inclusão digital nas penitenciárias brasileiras, proporcionando a capacitação 

educacional e profissionalizante dos alunos (a tecnologia empregada nas ferramentas 

pedagógicas destinadas à compreensão e aprendizagem do conteúdo transmitido somadas a 

atribuição de atividades que estimulam a participação ativa e reflexiva dos alunos são alguns 

dos fatores que contribuem para que esta modalidade de educação apresente resultados 

positivos e inclusivos); 
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III. A compreensão de que o EAD no sistema penitenciário pode ser desenvolvido 

com o auxílio e a estrutura das instituições de ensino e, desta forma, as parcerias entre as 

unidades penitenciárias e as universidades são instrumentos de extrema valia para a 

concretização destas políticas educacionais.  

O ensino a distância como direito fundamental do preso e as recentes experiências e 

parcerias acadêmicas mostram que é possível sim aplicar o EAD ao ambiente penitenciário, 

proporcionando ferramentas e manejos para a verdadeira ressocialização e reintegração em 

sociedade. Estes projetos pioneiros devem ser paradigmas para que outras parcerias neste 

sentido sejam realizadas.  

Espero, com esta pesquisa, auxiliar no fomento dos debates para a garantia do 

exercício da cidadania das pessoas que estejam cumprindo pena privativa de liberdade, 

preparando-as para uma nova vida - repleta de expectativas, esperanças e projetos - fora do 

cárcere! 
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ANEXOS 

Anexo I - Autorização para a citação das reportagens e notícias publicadas pelo site do 

Conselho Nacional de Justiça:  

Maria Fernanda Soares Macedo <mariafernanda_soaresmacedo@yahoo.com.br> 

Para:imprensa@cnj.jus.br 

2 de dez às 10:23 

Caríssimos Senhores, Caríssimas Senhoras, boa tarde! Espero encontrar a todos bem!  

Senhores, eu, Maria Fernanda Soares Macedo, sou advogada, pesquisadora e doutoranda em 

Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (Currículo do 

Sistema de Currículos Lattes (Maria Fernanda Soares Macedo)) e estou pesquisando sobre a 

Educação à Distância no Sistema Penitenciário Brasileiro! 

 

 
Currículo do Sistema de Currículos Lattes (Maria 

Fernanda Soares Macedo) 

 

 

 

 

Gostaria, por gentileza, de solicitar autorização para citar  com os devidos créditos e 

referências as reportagens publicadas no site do Conselho Nacional de Justiça referentes ao 

Pronatec Prisional em minha tese de Doutorado! 

Grata pela gentileza e atenção! 

Respeitosamente,  

Maria Fernanda Soares Macedo 

 

Re: ENC: Solicitação de autorização para citar com os devidos créditos e referências as 

reportagens publicadas no site do Conselho Nacional de Justiça referentes ao Pronatec 

Prisional em minha tese de Doutorado! 

 

Imprensa CNJ <imprensa@cnj.jus.br> 

Para:mariafernanda_soaresmacedo@yahoo.com.br 

3 de dez às 13:08 

Prezada Maria Fernanda,  

http://lattes.cnpq.br/4791953150250289
http://lattes.cnpq.br/4791953150250289
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Em atenção a sua solicitação, informamos que está autorizada a utilização das reportagens. 

Reforçamos que deve ser feita a citação dos crédito e autoria e sem alterações no material.  

Agradecemos pelo seu contato e nos colocamos à sua disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

  

Atenciosamente, 

  

 

  Coordenadoria de Imprensa 

Secretaria de Comunicação Social 

Conselho Nacional de Justiça 

SEPN 514, Lote 09, Bloco D – 1º andar,  sala 101 

CEP: 70.760-544 – Brasília -DF 

(:  +55 61 2326-5479/5472 

  

  

 

Maria Fernanda Soares Macedo <mariafernanda_soaresmacedo@yahoo.com.br> 

Para: Imprensa CNJ 

3 de dez às 13:20 

Caríssimos Senhores, Caríssimas Senhoras! Boa tarde! Espero encontrar a todos bem! 

Senhores, agradeço imensamente pela atenção, gentileza e pronto retorno! As informações 

são de extrema valia e todos os créditos serão devidamente citados, bem como o material 

permanecerá inalterado! Aproveito o ensejo para parabenizar a todos pela importantíssima 

atuação em prol da dignidade humana e da cidadania! 

Respeitosamente,  

Mª Fernanda! 
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Anexo II - Autorização para citação do texto "Três histórias de presos que viraram 

professores", publicado por Bruno Mazzco no site "https://novaescola.org.br/" em 31 

de agosto de 2017 

Re: Bom dia, Prezados Senhores! Senhores, por gentileza, eu gostaria de solicitar 

autorização para citar em minha Tese de Doutorado o texto "Três histórias de presos que 

viraram professores", publicado por Bruno Mazzco no site "https://novaescola.org.br/" em 

31 de agosto de 2017! Achei o texto interessantíssimo e seria uma imensa honra receber 

autorização para citá-lo em minha pesquisa! 

Muito obrigada, Senhoras!  

Permaneço à disposição! 

Respeitosamente,  

Maria Fernanda! 

(lattes: http://lattes.cnpq.br/4791953150250289) 

Yahoo/Entrada 

  

Bianca Macedo Matteucci (NOVA ESCOLA | Associação Nova 

Escola) <novaescola@novaescola.org.br> 

Para:Maria Fernanda Soares Macedo 

7 de mai às 20:34 

 

Atendimento 

 

 

Bianca Macedo Matteucci (Associação Nova Escola)  

7 de mai 20:34 -03  

https://novaescola.org.br/
https://novaescola.org.br/
http://lattes.cnpq.br/4791953150250289
http://novaescola.org.br/
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Olá, Maria! 

 

Pode usar o texto sim, só é necessário fazer a citação completa na referência bibliográfica. 

Mas sem problemas! 

 

Um abraço, 

Bianca Macedo Matteucci  

ATENDIMENTO | Associação Nova Escola 

 

Maria Fernanda Soares Macedo  

28 de abr 04:21 -03  

 

-6K2R] 

 

Olá, Srª Bianca! Boa tarde! Espero encontrá-la bem! Bianca, muito obrigada pela atenção, 

gentileza e autorização para citação na Tese! Certamente, Bianca, a referência completa será 

inserida ao longo do texto e nas referências bibliográficas! Um abraço! Mª Fernanda! 

8 de mai às 16:38 

Bianca Macedo Matteucci (NOVA ESCOLA | Associação Nova 

Escola) <novaescola@novaescola.org.br> 

Para:Maria Fernanda Soares Macedo 

8 de mai às 18:01 

 

Atendimento 

 

Se desejar, acompanhe sua solicitação em: https://novaescola.zendesk.com/hc/requests/29176 

https://novaescola.zendesk.com/hc/requests/29176
http://novaescola.org.br/
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Bianca Macedo Matteucci (Associação Nova Escola)  

8 de mai 18:01 BRT  

Olá, Maria! 

 

Imagina, nós que agradecemos pelo seu interesse em citar a NOVA ESCOLA no seu 

trabalho. 

 

Um abraço, 

Bianca Macedo Matteucci  

ATENDIMENTO | Associação Nova Escola 

 

Maria Fernanda Soares Macedo  

8 de mai 16:38 BRT  

Olá, Srª Bianca! Boa tarde! Espero encontrá-la bem! 

Srª Bianca, muito obrigada pela atenção, gentileza e autorização para citação na Tese! 

Certamente, Srª Bianca, a referência completa será inserida ao longo do texto e nas 

referências bibliográficas! 

Um abraço! 

Mª Fernanda! 

Em segunda-feira, 7 de maio de 2018 20:34:07 BRT, Bianca Macedo Matteucci (NOVA 

ESCOLA | Associação Nova Escola) <novaescola@novaescola.org.br> escreveu:  

 

 

 

Bianca Macedo Matteucci (Associação Nova Escola)  

7 de mai 20:34 BRT  

Olá, Maria! 

 

mailto:novaescola@novaescola.org.br
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Pode usar o texto sim, só é necessário fazer a citação completa na referência bibliográfica. 

Mas sem problemas! 

 

Um abraço, 

Bianca Macedo Matteucci  

ATENDIMENTO | Associação Nova Escola 
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ANEXO III – Conselho Nacional de Justiça – Reportagem publicada em 03 dez. 2018: 

“Realidade “visceral”: como é a vida na cadeia superlotada”422 

 

Ao colocar os óculos de realidade virtual, a pessoa é transportada para a cela 

superlotada de um presídio – 25 homens amontoados em um espaço de 3 metros por 3 metros 

–  e começa a compartilhar o drama daqueles presos. Durante dois minutos, é abordada por 

detentos que reclamam por atendimentos básicos, como uma informação sobre o seu processo 

ou remédio para um doente no canto da cela. Quem passou por essa experiência foi o 

presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), 

ministro Dias Toffoli, nesta segunda-feira, na noite de abertura do XII Encontro Nacional do 

Poder Judiciário, realizado em Foz do Iguaçu/PR.   

A experiência de imersão na chamada “realidade visceral”, normalmente utilizada 

em jogos eletrônicos, foi usada como instrumento de sensibilização dos participantes do 

evento que reúne a alta administração de todos os tribunais brasileiros. No encontro de Foz 

do Iguaçu, o simulador da realidade prisional foi intensificado com a montagem de uma cela 

cenográfica, ao lado do auditório principal, cercada por grades de ferro em tamanho natural.  

Após passar pela instalação, o ministro convidou todos os participantes do encontro 

a experimentar a sensação de estar em uma cela superlotada de presos para entender qual deve 

ser a postura da sociedade em relação à realidade das pessoas que cumprem pena nas prisões 

do país. “A experiência de usar este aparelho e estar dentro de uma cela real com outros 25 

homens neste mesmo espaço é muito real, assustadora. Uma hora olhei para baixo porque 

reparei que estava quase pisando em uma pessoa. A dignidade do ser humano é igual para 

todos, inclusive para os que erram. E é nesse sentido que devemos saber separar aquilo que a 

sociedade deve repudiar sem confundir esse repúdio com o ser humano, que merece a 

dignidade na execução da pena”, afirmou o ministro.  

 

 

                                                           
422 Conselho Nacional de Justiça. Realidade “visceral”: como é a vida na cadeia superlotada. 03 dez. 2018. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88118-realidade-visceral-como-e-a-vida-na-cadeia-

superlotada. Acesso em: 08 dez. 2018.  

http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88118-realidade-visceral-como-e-a-vida-na-cadeia-superlotada
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/88118-realidade-visceral-como-e-a-vida-na-cadeia-superlotada
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A experiência fez o ministro se lembrar de um episódio marcante na sua carreira e na 

vida do país, que ficou conhecido com o Massacre do Carandiru, quando 111 presos foram 

mortos após a Polícia Militar ser chamada para controlar uma rebelião na Casa de Detenção 

de São Paulo. 

 “Também já estive em presídio real, já fui advogado, atuei no direito criminal, no 

tribunal do júri de São Paulo. Visitei o Carandiru na semana seguinte ao massacre. Eu tinha 

um cliente que estava lá. Lembro que a família estava desesperada para saber se ele estava 

vivo ou não. Lembro até que, quando tive contato com ele, vi que estava cheio de ataduras 

nas mãos e no rosto. Lembro da expressão de alegria de viver dele ao me ver. Ele me disse: 

‘demos sorte na nossa cela, só soltaram os cachorros´”, afirmou o ministro.     

Rede de Justiça Criminal 

A experiência foi criada pela Rede de Justiça Criminal, um grupo composto por oito 

organizações não governamentais brasileiras, entre elas, o Instituto de Defesa do Direito de 

Defesa (IDDD), o Instituto Sou da Paz e o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC). 

Fundada em 2010, a Rede de Justiça Criminal tem por objetivo tornar o sistema de justiça 

criminal mais justo e atento aos direitos e garantias fundamentais.   

O vídeo faz parte da campanha “encarceramento em massa não é justiça”, que 

questiona a superlotação dos presídios brasileiros – atualmente há mais de 700 mil pessoas 

presas para apenas 371 mil vagas – , e a falta de acesso à justiça, ao trabalho, à educação 

e à saúde dessa população.  

A filmagem foi feita com a colaboração voluntária de uma agência de publicidade e, 

como não conseguiram autorização para filmar dentro do presídio, o ambiente da cela teve de 

ser recriado e encenado. “A ideia foi se aproximar ao máximo da realidade para que não fosse 

uma narrativa construída”, diz Janaina Homerin, secretária executiva da Rede Justiça 

Criminal.  

A cela cenográfica foi reproduzida a partir de depoimentos de pessoas que já 

estiveram no cárcere e com auxílio de consultores da Pastoral Carcerária e pesquisadores do 

fenômeno do encarceramento em massa. Para Janaína, há uma falácia muito difundida de que 

o Brasil é o país da impunidade e que o encarceramento não é uma realidade. “Identificamos 

a necessidade de levar ao conhecimento do público uma campanha que pudesse sensibilizar 

as pessoas a respeito de uma realidade que elas não conhecem ou que muitas vezes preferem 

ignorar ou negligenciar”, diz Janaína.  
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 Antes de fazer parte do XII Encontro Nacional do Poder Judiciário, a instalação ficou 

disponível por três meses na unidade do Sesc 24 de Maio, na cidade de São Paulo, ocasião em 

que cerca de 3 mil pessoas puderam participar da experiência. Segundo Janaína, “a ferramenta 

da realidade virtual tem favorecido o processo de empatia e solidariedade para uma discussão 

sobre o encarceramento, independentemente do crime cometido”. 

Frente a frente com o protagonista 

O participante principal do vídeo da realidade virtual é um egresso do sistema 

prisional. Emerson Martins Ferreira hoje é um psicólogo que passou quatro anos em uma 

prisão no regime fechado e fundou a ONG Reflexões da Liberdade.  

Emerson foi a primeira pessoa que o ministro Dias Toffoli viu ao sair do simulador. 

Paulista como Toffoli, Emerson pôde contar ao ministro suas impressões sobre o cárcere e 

falar um pouco de sua trajetória de vida.  

Criado em Embu das Artes, no bairro Jardim Santa Luzia, em São Paulo – um bairro, 

como ele define, sem nenhuma opção cultural, de esportes ou lazer, a história de Emerson é 

como a de muitos meninos da periferia: seu pai era alcoólatra e ele teve de trabalhar desde 

criança.  

Na adolescência, deixou a escola para trabalhar como garçom. “Trabalhava 12 horas 

por dia para ganhar R$ 600 por mês. E não entendia como os clientes podiam gastar R$ 400 

em duas horas”. Viu a oportunidade de fazer uma renda extra vendendo drogas nas “baladas” 

que frequentava à noite, opção que o levou a ser preso por tráfico. Enquanto cumpria pena, 

graças ao apoio da família decidiu retomar os estudos e dar novo rumo à vida. “Percebi que 

precisava muito de educação. Vi muita gente morrendo na cadeia e eu pensava em como as 

pessoas se lembrariam de mim caso eu também morresse ali”.  

Para Emerson, há muitos fatores que levam jovens de comunidades à criminalidade 

como ocorreu com ele. “Um deles é que a escola muitas vezes não acolhe aquele aluno que 

está se comportando mal, quando aquilo é um pedido de socorro. A escola exclui, e o crime 

está sempre de portas abertas”, diz. Emerson, que conseguiu trabalhar e cursar faculdade 

depois de cumprir pena, sabe que seu caso é uma exceção e espera que o projeto possa ajudar 

a romper com o ciclo de preconceito com pessoas que passaram pela cadeia. “Infelizmente 

muitos acreditam na ilusão de que prender vai diminuir a violência e aumentar a segurança 

pública”, diz.  
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Quando tiram os óculos da experiência de realidade visceral, as pessoas, geralmente 

aliviadas, se deparam com o mesmo Emerson, agora ali em pessoa. A reação dos participantes 

é quase sempre a de abraçá-lo ou chorar. Na opinião dele, as pessoas que participam da 

experiência ficam muito chocadas e são levadas a refletir sobre a situação do sistema prisional 

brasileiro. 

 

 


