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RESUMO 

Tomamos como ponto de partida para este trabalho analisar de qual forma a 

educação pode ajudar o processo de ressocialização dos internos, de que forma pode 

colaborar para que estes internos deixem de praticar atos delituosos e possam 

abandonar a vida criminosa. Sabemos que no Brasil há o maior índice de reincidência 

criminal, sendo assim este índice gera um dos maiores problemas no âmbito da Justiça 

Criminal moderno. Nosso trabalho aborda uma pesquisa de campo para distinguir se a 

educação, em especial o (EJA) educação de jovens adultos, programa implementado 

dentro da unidade prisional em estudo (PAES) Penitencia Agrícola do Espirito Santo 

tem eficácia para que os detentos não voltem a cometer crimes, se a educação ajuda 

na ressocialização dos internos.  

 

Como mencionado acima o estudo se dá em uma unidade prisional, com contato 

direto com funcionários da Secretaria de Administração Penitenciária e funcionários da 

Escola que presta serviço para a unidade prisional (NELSON MANDELA) para 

compreender como ocorre o processo educacional dos detentos. O estudo apresenta 

um breve histórico sobre a aplicação das remições das penas quando os internos 

estudam ou trabalham dentro da unidade penitenciaria previsto no art.126 da LEP para 

compreensão do presente. Por fim, após a apreciação das informações obtidas, 

notamos que na teoria é um projeto benévolo e aparentemente possui uma eficácia 

moderada, tendo em vista que necessita do livre consentimentoe vontade do interno, 

para que efetivamente, tornem realidade a ressocialização. 
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INTRODUÇÃO  

O presente projeto de pesquisa trará como tema o Sistema Prisional Capixaba, 

especificamente a PAES – Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, abordando a 

função inicial (para quê e por que foram criados); e uma das políticas públicas voltadas 

à interação do detento no convívio social (ressocialização), que vem a ser a educação, 

um programa oferecido pelo Estado que proporciona que os internos frequentem aulas 

dentro das unidades prisionais, fazendo com que consigam sair do presídio com o 

ensino médiocompleto.  

 

O Sistema Prisional em si, foi criado como tentativa de ressocializar aqueles que 

cometem infrações sendo todas essas previstas em códigos, e na Constituição Federal 

de 1988, estando previstos diversos crimes e com estes suas penas. A pena imposta 

tem três objetivos principais, sendo estes: punir os infratores os tirando a liberdade, 

mantê-los longes das ruas para que não cometam mais crimes e por fim, ajudá-los a 

ressocializar e se portar diante da sociedade, fazendo com que isso ocorra através do 

trabalho e da educação. 

 

A educação presente nas unidades tende a ter função reparadora visando o 

futuro do apenado, para que quando o mesmo estiver voltando ao meio social esteja 

preparado em meio às dificuldades que enfrentará. Grande parte dos detentos não 

concluem o Ensino Médio, ou até mesmo o fundamental, e o instrumento desenvolvido 

junto ao Governo, tem por objetivo a reintegração ao convívio social. No Estado hoje, 

temos ao todo 35 unidades prisionais, dentre ela o CDPV II, nesta Unidade há cerca de 

1.310 pessoas em cumprimento de pena, de todas essas por volta de 180 detentos 

estudam.  Abordaremos especificamente sobre a PAES, apontando estatísticas e 

porcentagens de quantos detentos ao todo cumprem suas penas, chegando ao final 

delas com o Ensino Médio completo, tendo sido este encerrado dentro da unidade 



prisional. O Art. 126 da Lei de Execuções Penais (LEP), trás em seu texto, que o 

apenado ao cumprir 12 horas de frequência escolar é diminuído 1 dia de sua pena. 

 

A pretensão é verificar e apontar se essa política empregada dentro da unidade 

é eficaz no que diz respeito a ressocialização dos detentos. Tendo como base para 

isso, números que condizem com o cenário atual da PAES frente a educação. 

 

De que modo o ensino formal na unidade prisional PAES contribui para a 

ressocialização dos internos.  A oportunidade oferecida aos apenados por meio da 

conclusão de seus estudos é aceita por eles. Nota-se que atualmente se baseando em 

noticiários dos jornais essas perguntas estão bem claras e respondidas, e a resposta é 

não, pois os inúmeros casos de apenados que saem do sistema penitenciário e volta a 

cometer delitos é enorme. Portanto iremos pesquisar afundo a respeito deste assunto. 

 

Concluir qual seria a real eficácia da atuação da escola dentro do sistema 

prisional, PAES, apontando números, estatísticas e porcentagens da quantidade de 

internos que completam a escola e saem ressocializados no fim da pena. Verificar 

também a oportunidade que é concedida ao detento e se o mesmo aceita, sendo esta 

também uma maneira de remição de sua pena. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Temos como objetivos analisar se há eficácia no modo de ressocialização frente 

a educação, também verificar a quantidade de detentos que atualmente estudam, 

apontando estes por meio de pesquisa de campo, listar para quem essas vagas são 

oferecidas e se esses aceitam, verificar se os detentos após a conclusão dos estudos 

são encaminhados para formação de cursos técnicos, bem como se conseguem 

espaço no ambiente profissional depois de completar sua pena. 

 

Como cita o artigo 1º da Lei de Execuções Penais: “A execução penal tem por 

objetivo (...) proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 

e do internado.” Portanto acredita-se que para mudar essa realidade devemos apostar 



na ressocialização dos condenados, seja ela com a educação (EJA) nas unidades 

prisionais, seja com arte (ARTESANATO), entre outras várias formas de ressocializar, 

para que voltem a integrar a sociedade e 

passem a ser vistos como cidadãos. Para que tenhamos uma ressocialização eficaz, 

ser colocado em prática a política carcerária que garante a dignidade dos presos em 

todos os sentidos, sendo eles a saúde, a educação, a profissionalização e assim 

consequentemente e após cumprirem a pena saírem do sistema carcerário já prontos a 

integração ao convívio social. 

 

Para a realização deste trabalho, serão utilizados materiais como livros, 

legislações e artigos científicos, colhendo dados e estatísticos que sejam relevantes e 

interessantes. Também iremos entrar em contato com a escola NELSON MANDELA, 

pois é ela que emite os certificados de conclusão de curso para os apenados. Vamos 

entrar em contato com a penitenciaria para ver a viabilidade de fazer uma visita as 

dependências da unidade para realizar entrevistas de pesquisa, conversar com 

professores que prestam serviço na unidade penitenciária. 

 

Nossa abordagem vai ser quantitativa, pois o objetivo é medir informações sobre 

um assunto que já é conhecido, assim vai ser uma classificação do método científico 

que vamos utilizar técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informações para o 

estudo. Como dito acima iremos formular perguntas para fazermos para os professores 

em entrevistas individuais, e se possível conversar com internos que cursaram o ensino 

fundamental e médio na unidade para enriquecer o nosso projeto de pesquisa. 

 

Quanto a natureza da nossa pesquisa básica, pois é direcionado para a um 

problema prático, e é feito para aumentar o conhecimento da população ao que se 

dizer de ressocialização, para realmente comprovar se é fornecido meios para que o 

apenado saia da penitenciária ressocializados, ou isso somente é na teoria, iremos 

verificar se isso ocorre na prática. 

 



Ao falar sobre o objetivo do nosso grupo é descritivo, pois devemos esclarecer 

de maneira abrangente um assunto pouco explorado. Pois despertou curiosidade no 

nosso grupo por se tratar de um assunto pouco falado ou até mesmo esquecido pelas 

demais pessoas, tratado com preconceito. 

 

A situação das penitenciárias atualmente no Brasil é calamitosa: cadeias e 

presídios superlotados, em condições degradantes. Esse contexto afeta toda a 

sociedade, pois acaba que recebe os indivíduos que saem desses locais da mesma 

forma como entraram (em alguns casos, piores). Muitos tentam seguir uma vida longe 

da criminalidade após adquirir a liberdade, mas na maioria das vezes são impedidos 

pela própria sociedade. À vista disso, as maneiras de ressocialização, em especial a 

educação tem um papel importantíssimo para que esses indivíduos consigam obter 

excedo quando voltarem para a sociedade com o ensino regular e até mesmo cursos 

profissionalizantes.   

 

Segundo o artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, em seu inciso XLIX: “é 

assegurado aos presos o respeito a integridade física e moral” (SARAIVA, 2017.), 

porém o não cumprimento de direitos básicos tornou-se um dos principais problemas 

encontrados nos presídios, já que o mesmo ao invés de igualitário tornou-se seletivo, o 

justo repressivo e o digno estigmatizado, ou seja, existe um mar de deontologia, de um 

abstrato que comumente é tido como normal. 

 

A Lei de Execução Penal reza que tanto o preso que responde ao processo, 

quanto o que foi condenado, tenha todos os direitos que não foram lhe retirados pela 

pena ou pela lei. Significa assim dizer que o preso perde sua liberdade, mas tem direito 

a um tratamento com dignidade, além do direito de não sofrer violência física ou moral. 

Também é de grande valia a participação da sociedade no cumprimento da pena para 

que a situação prisional seja revista e transformada através da aplicação de medidas 

de reinserção para que aí se cumpra a finalidade da prisão, qual seja punir e promover 

reintegração das pessoas que lá se encontram. (NETO et al, 2017). 

 



É de extrema e essencial importância um tratamento digno, pois é direito do ser 

humano o mínimo de dignidade possível. A dignidade no trato enquanto ser humano é 

um direito inerente a todos os indivíduos. Os problemas são nítidos e se tornam cada 

vez maiores e piores, porém, existem inúmeras idéias para se contornar essa situação. 

As leis estão disponíveis a todos mas infelizmente não são cumpridas como devem. 

Por isso é fundamental que estas sejam seguidas, para que assim essa deontologia 

abstrata tão longe de nossa realidade atual possa deixar de existir para que uma 

ontologia moderna e, principalmente, real possa emergir dessa dogmática arcaica. 

 

Quando um interno é inserido no sistema penitenciário é verificado sobre seu 

grau de escolaridade, a partir desse ponto são ofertadas várias maneiras de 

ressocializar o reeducando, com o trabalho de plantio e cultivo, trabalho de 

manutenção do complexo, trabalho de limpeza, oficinas de artesanatos, que fazem 

pinturas, crochês, e também o (EJA), Educação de Jovens e Adultos.     Portanto 

concluímos que há muitas questões a serem abordadas em relação ao método do EJA 

na Penitenciária Agrícola do Espirito Santo (PAES). Nas escolas regulares o ensino é 

ministrado por vários profissionais da educação, com disciplinas separadas por 

horários, gostaríamos de entender como o ensino acontece e como são abordadas as 

disciplinas, métodos avaliativos, quais os meios e requisitos são preenchidos para que 

os internos consigam ser inseridos no sistema escolar que é fornecido dentro do 

presídio, e assim como outras questões a serem tratadas e sanadas. Com base nisso 

iremos apresentar dados de quantos reeducando atualmente fazem parte da escola, 

quantos deles conseguem concluir o ensino escolar, quais os meios profissionais 

qualificados que são fornecidos após a conclusão do ensino médio. Após o 

levantamento de toda essa pesquisa iremos apurar dados de como é a perspectiva 

desses reeducando ao sair do sistema penitenciário, se ao serem reinseridos na 

sociedade encontram obstáculos no âmbito do trabalho, se o ensino adquirido dentro 

do presídio é um diferencial para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. 

Cabe ressaltar que iremos desenvolver uma pesquisa de campo para ouvir e ver de 

perto a realidade carcerária junto a escola. 

 



CAPÍTULO 1 

A educação na construção social das pessoas de forma geral abrange vários 

aspectos, dentre elespolítica públicas, economia e a cultura, vale ressaltar que a falta 

de investimento em políticas públicas voltadas a educação reflete de maneira brusca 

na sociedade, com isso enfrentamos grandes dificuldades perante a sociedade na 

busca de inclusão social, cabe dizer que aquele cidadão que não tem a base principal 

de estudos não será visto pela sociedade, se tornando assim um cidadão não 

existente, estudos apontam que a educação é o pilar fundamental para o 

desenvolvimento de uma sociedade, já na questão econômica podemos citar a falta de 

emprego onde muitas das vezes está ligado a falta de conhecimento educacional que 

leva o cidadão a busca alternativas de sobrevivência criando assim sua própriarenda, 

deixando claro que, o cidadão que tem estudo terá uma grande chance de ter um 

emprego decente, já aquele que não tem estudo viverá conforme sua realidade, ou 

seja, aceita qualquer emprego de forma digna para levar o sustento a sua família, isso 

é uma realidade vivenciada no século atual que vivemos, aquele que tem estudo 

sobreviver de maneira diversa daquele que por algum motivo não teve a oportunidade 

de esta na escola. A questão cultural, nos leva ao um contexto amplo, pois aquele 

sujeito que tem acesso a cultura, se torna um sujeito visionário, um sujeito que enxerga 

o futuro de forma diferente, sonhadora, podemos citar o pensamento de Freire (2011, 

p.87) "o conhecimento envolve a constante unidade entre ação e reflexão sobre a 

realidade". Hoje no Brasil observamos número alarmante do crescimento da sociedade 

que não temacesso ao ensino médio de educação, população essa excluída de certa 

forma da sociedade, os dados apontam que 1,1 milhão de brasileiros não tinham 

acesso a educação em 2019, esse número saltou para 5,1 milhões em 2020 de acordo 

com os estudos Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, esse aumento brusco se deu 

com a pandemia, agora imagina como isso irá refletir na vida da sociedade agora em 

diante, com isso podemos dizer que a criminalidade de certa forma vem tomando seu 

espaço, sujeitos com a mente vazia sem conhecimento, destina seu tempo a 

criminalidade, sem estudo voltando suas tarefas a viver de forma ilícita trazendo assim 

prejuízos ao Estado, a sociedade e ao sistema Jurídico Brasileiro, tornando assim um 

sujeito com alto gasto para todos de maneira geral. Algumas perguntas poderiam ser 



levantadas, como por exemplo: seráque o Estado investe de forma correta na 

educação, será que as políticas públicas educacionais vem surtindo efeitos, ou se os 

meios utilizados para  a educação estão alcançando todos os cidadão. São perguntas 

que por muitas das vezes não são respondidas para aqueles que não têm acesso a 

informação que na maioria dos casos não sabem qual é o grau deeducação no Brasil, 

ou se a educação chegam a aqueles menos desamparados pelo poder público. 

 

Um levantamento mais específico feito pela ANUP mostra que hoje no Brasil 726 

mil pessoas estão encarceradas, os dados repassados pelo Departamento 

Penitenciário Nacional, do Ministério da Segurança Pública, mostram que a grande 

maioria (89%) não completou o ensino fundamental, 88% não têm acesso à educação 

dentro dos presídios e 85% não tem nenhuma atividade laborativa. Tomando como 

base esse estudo, nota-se que a maioria dos detentos encarcerados atualmente não 

possui escolaridade completa, sendo assim a inclusão do estudo para os excarcerados 

ajudaria e muito no quesito ressocialização, para que estes detentos saem do cárcere 

com os estudos concluídos e com mais chances e possibilidades de empregos futuros. 

O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann diz que: "Se o sistema prisional tem 

como uma de suas funções a ressocialização, e se nos presídios há jovens de baixa 

escolaridade, sem acesso à educação, isso significa dizer que a possibilidade deles se 

ressocializarem, de encontrarem um emprego é baixíssima", avaliou.  Dentro desse 

contexto observamos a importância dos estudos dentro do sistema penitenciário, 

atualmente 13% da população carcerária não teve acesso à educação. Portanto como 

apontado acima por Raul Jungmann Ministro da Segurança, um dos pontos principais 

da ressocialização é a escolaridade dentro dos presídios, tendo em vista que a maioria 

dos detentos não possuem escolaridade completa, o investimento em escolaridade e 

em cursos profissionalizantes podem mudar a visão dos detentos e fazer com que eles 

quando acabem de cumprir suas penas tenham um diferencial, tenham mais 

oportunidades de empregos pois possuem escolaridade completa e cursos 

profissionalizantes. 

 



A educação é um Direito fundamental e Constitucional previsto na Constituição 

Federal de 1988, com isso se torna um direito inerente ao apenado a ter acesso a 

educação dentro das unidadesprisionais, modificando assim seus conhecimentos e 

tendo a oportunidade de concluir os estudos, buscando meios e alternativas de ser 

inseridos novamente na sociedade, em alguns casos o apenado tem a oportunidade de 

prestar o ENEM  e ainda realizar curso técnico de formação profissional.   

 

A Constituição Federal prevê no artigo 205 e 227: 

Art. 205,CF: a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentiva com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 

Art. 227,CF: é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar á criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito á vida, á saúde, á alimentação, a educação, 

ao lazer, á profissionalização, á cultura, á dignidade ao respeito, á 

liberdade e á convivência familiar e comunitária, além de colocá-

los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 A lei deixa claro os direitos e deveres do Estado frente a população carcerária 

do nosso Estado, com base nisso não resta dúvida que a educação é direito de todos e 

um dever do Estado,  fornece o ensino básico e profissionalizante dentro das unidades 

prisionais, dando assim a oportunidade para os apenados ao concluírem suas penas e 

serem inseridos na sociedade de forma digna e menos preconceituosa. Cabe expor 

que a educação e recreio previstos no Artigo 77, da Constituição Federal, mostram que 

todas essas medidas devem ser tomadas com o intuito de melhorar a educação dos 

apenados, sendo obrigatória a educação para os analfabetos e jovens reclusos no 

sistema prisional, já o artigo 78 da Constituição Federal, mostra que deve ser oferecido 



atividades de recreio e culturais em todos os estabelecimentos penitenciários em 

benefício da saúde mental e física dos reclusos. 

Art. 77 – 1. Devem ser tomadas medidas no sentido de melhorar a 

educação de todos os reclusos que daí tirem proveito, incluindo 

instrução religiosa nos países em que tal for possível. A educação 

de analfabetos e jovens reclusos será obrigatória, prestando-lhe a 

administração especial atenção.  

2. Tanto quanto for possível, a educação dos reclusos deve estar 

integrada no sistema educacional do país, para que depois da sua 

libertação possam continuar, sem dificuldades, a sua educação.  

Art. 78 - Devem ser proporcionadas atividades de recreio e 

culturais em todos os estabelecimentos penitenciários em 

benefício da saúde mental e física dos reclusos. 

 

A educação tem por objetivo principal modificar a vida da população carcerária, 

modificando assim uma realidade dos tempos atuais, fazendo-se necessário pensar na 

educação para além das unidades prisionais, possibilitando ao apenado o direito de 

exercício de sua cidadania, modificando o pensamento de que a prisão é apenas um 

instrumento utilizado como meio de punir, trazendo a possibilidade de transformar e 

promover o acesso a educação básica escola e sua formação decorrente a isso 

perante a sociedade. Busca-se necessidade de atuação das Secretarias de Educação 

e de Justiçaem conjunto com os órgãos Estaduais, para definirem metas de acessos 

para os apenados que estão com privação de liberdade, ter acesso à educação. 

 

CAPITULO2 

A constituição instaurada em 1988 no Brasil, juntamente com a Lei de 

Execuções Penais nº 7.210, de 11 de Julho de 1984, prevê diversas garantias para 

quem está cumprindo pena no Brasil, garantias essas muito importantes para que 

mantenham o sistema penitenciaria Brasileiro justo e igualitário para todos os cidadãos 

que nele integram. Para o que os infratores cumpram sua pena e saia dos presídios, 

sujeitos melhores, com seus deveres e obrigações pagos perante a justiça e 



sociedade. Pois bem, estas garantias estão prevista, mas não significa que estão 

realmente sendo cumpridas de acordo com o que o ordenamento impõe. O Sistema 

Penitenciário Brasileiro desde muito tempo vem sendo o alvo de varias discussões. Há 

quem critique e aponte vários problemas, algumas delas são a superlotação, a questão 

precária de higiene, a não aplicabilidade dos princípio básico do nosso ordenamento 

judicio “o principio da dignidade humana”, pois a quem diga que a comida distribuída 

para os presos são em condições precárias, esse principio está elencados como 

fundamento no Estado Democrático de Direito Brasileiro no art. 1º da Constituição 

Federal como mencionado acima, tem como objetiva a garantia da vida digna. Para 

temos uma noção básica da quantidade de tentos que o nosso pais possuide acordo 

com a pesquisa realizada pelo “International Center for Criminal Studies (ICCS)”, a 

média de encarceramento no mundo é de 144 detentos a cada 100 mil habitantes. No 

Brasil, essa média sobe para 300, ou seja, esse valor tem aumento considerável, o 

Estado tem que se questionar o porque de um numero tão alto de detentos no nosso 

pais, e o que isso reflete na sociedade.Tais problemas impossibilitam até mesmo a 

ressocialização dos detentos ao convívio social, tendo em vista a situação em que eles 

estão submetidos dentro do presidio. É obrigação do Estado sancionar aqueles que de 

alguma forma vem de encontro as leis que compõe o nosso ordenamento jurídico, e 

através dos presidio encontra-se uma forma de colocar isto em prática, porém, não 

conseguem obter o resultado esperado, pois graças a falta de estrutura, a precariedade 

oferecida aos apenados, em sua maior parte são conglomerados dentro das celas que 

não foram criadas para aquela quantidade de pessoas, portanto não possuem 

capacidade estrutural para aquela grande demanda. O estado por sua vez, não trata 

este problema como deveria ser tratado, acredita que por se tratarem de pessoas que 

cometeram crimes muita das vezes de alta periculosidade, prejudicando e colocando 

em risco toda uma sociedade, por muitas das vezes ingressando novamente no 

sistema penitenciário pela segunda, terceira ou quarta vez, devem ficar a margem da 

mesma. A Lei de Execuções Penais em seu art. 1º prediz que 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.Sabe-se 

que este artigo não vem sendo respeitado, pois o que vemos nos noticiários por todo o 



nosso Brasil é bem diferente, com varias rebeliões de altíssimo grau de periculosidade, 

colocando em risco a vida dos apenados e até mesmo para as pessoas que ali 

trabalham e prestam serviço ao estado, como os agentes penitenciários, diretores, 

entre outros. Deste modo seja por descaso do estado ou da sociedade, que não 

demostra nenhum tipo de interesse de ofertar oportunidade para reinserir e que estes 

cidadãos tenham um melhor convivo no meio social, o detento fica a margem da 

sociedade assim sendo uma ótima justificativa par delinquir novamente e voltar a 

cometer delitos. 

 

Julga-se que a ressocialização tem uma responsabilidade enorme perante a 

sociedade, pois tem o papel de reintegrar os indivíduosprivados da liberdade, e torna-

losadequados para às condições e leis da sociedade. Nesse sentido, o detento terá a 

oportunidade de reduzir sua pena, seja trabalhando, seja estudando e sair dosistema 

penitenciáriocom habilidades que irão lhe trazer alguma renda, ou até mesmo cursos 

profissionalizantes, segundo grau completo para que ele consiga voltar a ser um 

cidadão, que cumpre o seus deveres, e consiga trabalhar para trazer o sustento a seus 

familiares. A maioria dos presídios do Brasil tem esses métodos de ressocialização, 

tem previsãono artigo 126 da Lei de Execução Penal, e diz que a cada 3 dias 

trabalhados o detento tem remido um dia de pena, sendo assim incentiva o detento a 

trabalhar ou praticar alguma atividade laboral dentro do presidio para que ele obtenha a 

liberdade mais cedo, da mesma forma é com o estudo, o artigo 126 da mencionada lei, 

também prevê que o detento estude 12 horas para que diminua um dia de pena. Essa 

é uma boa oportunidade já que a maioria dos detentos que são inseridos no sistema 

penitenciário não possui escolaridade. Porem não é isso que vemos na prática, o índice 

de detentos que saem da prisão e continuam a cometer crimes é enorme, em sua 

grande maioria, então vemos que o projeto de ressocialização que vem sendo aplicado 

hoje em dia nos presídios brasileiros não tem sido eficaz. Devemos dizer que a 

ressocializaçãoatualmente tem sido um engano, pois o que se apresenta é a punição 

do criminoso como retribuição pela prática do ato criminal por ele feito e não tem que 

se falar na reintegração do mesmo a sociedade, pois bem, o que resta para o detento é 

voltar a praticar atos delituosos para sobreviver e assim gera um ciclo vicioso, o 

https://blog.ipog.edu.br/contabilidade/imposto-de-renda/


detento é preso, sai do sistema penitenciário, volta a praticar delitos, volta a ser preso e 

assim sucessivamente. 

 

De acordo com GRECO, a sociedade tem certo receio quando se fala 

emressocializar o preso: “[...] Parece-nos que a sociedade não concorda, infelizmente, 

pelo menos à primeira vista, com a ressocialização do condenado. O estigma da 

condenação, carregado pelo egresso, o impede de retornar ao normal convívio em 

sociedade”. (GRECO, 2011, p. 443). 

 

É preciso que a população olhe com outros olhos, e perceba que os detentos 

possuemcomo qualquer outro indivíduo, seus direitos e garantias previstos na 

constituição federal. Também é importante que o governo fiscalize os programas de 

ressocialização atuais, pois há uma enorme discrepância entre a realidade prisional e o 

que está previsto nas normas existentes no atual ordenamento jurídico.  

 

CAPITULO 3 

A LEP (Lei de Execuções Penais) em seus artigos 10 e 11vem enumerando seis 

categorias de assistência que devem ser garantidos aos detentos submetidos à pena 

privativa de liberdade, e dentre essas seis, está a educação, que vem a ser o tema em 

discussão no trabalho atual.   

 

A atividade educacional proporcionada não pode ser considerada como um 

simples benefício concedido aos detentos, ela deve ser considerada como um 

elemento principal, sendo capaz de oferecer aos presos oportunidades para um melhor 

aproveitamento do tempo em que permanecem encarcerados. A educação tem que 

oferecer necessidades básicas, a fim de que todas as pessoas que ali estão, 

independentemente do tempo, possam aprender a ler, escrever, fazer cálculos básicos, 

e etc. coisas que contribuirão para sobrevivência no mundo exterior ao saírem.  

 

A assistência educacional é uma das prestações básicas mais importantes não 

só para o homem “livre”, mas também para aquele indivíduo que se encontra privado 



de sua liberdade, constituindo-se, como meio para a reintegração do indivíduo ao meio 

social. A educação é garantida para todas as pessoas e está direcionada para o pleno 

desenvolvimento da personalidade do ser humano e o fortalecimento do respeito pelos 

direitos humanos e liberdades fundamentais.A educação inserida nos centros 

penitenciários é de suma importância não só para àqueles que estão submetidos à 

pena restritiva de liberdade, mas também para toda a sociedade, uma vez que, 

inserindo conhecimento para as pessoas que tiveram um comportamento anti-social, 

que outrora foi reprovado por toda a sociedade, terá um resultado mais eficaz na 

tentativa de se reeducar tais indivíduos, possibilitando melhor convivência quando em 

retorno à sociedade e permitindo maior chance de ingresso no mercado de trabalho. 

 

Destarte, o objetivo da educação, em seu sentido mais completo, tem por 

finalidade o desenvolvimento do detento, levando em consideração todos os aspectos 

(sociais, culturais e econômicos), devendo haver a inclusão para os presos, para que 

tenham acesso liberado a livro e acervos infinitos de obras literárias capazes de 

acrescentar na vida e no conhecimento destes, sendo um meio estimulador para a 

volta da vida em sociedade ao final da pena ora imposta.   

 

No ano de 2020, mais especificamente no mês de Março, o Depen publicou 

a Nota Técnica Remição de Pena através Leitura, com a finalidade de apresentar 

orientação nacional para fins de criação e padronização das atividades de remição de 

pena pela leitura e resenhas de livros no sistema prisional brasileiro. O Depen 

acrescenta que no Sistema Penitenciário Federal, sob responsabilidade direta do 

Depen, a remição pela leitura foi instituída em 2009, tendo como pioneira a 

Penitenciária Federal em Catanduvas (PR). Tal projeto foi praticado pela equipe de 

Especialistas e Técnicos em execução penal. Com aquisição de obras, o estoque de 

livros nas unidades prisionais acresceram, provocando clubes de leitura, bem como 

ampliação das ações de remição de pena através da leitura e atividades relacionadas, 

em geral. 

 

https://www.gov.br/depen/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-tecnicas/diversos/Remicao%20pela%20Leitura-Publicacao-marco-2020.pdf/view


A Resolução aprovada pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

na 330ª Sessão Ordinária, que vem regulamentando a remição por estudo, um direito 

da população carcerária previsto desde o ano de 2011, quando a Lei 7.210/84 (Lei de 

Execução Penal) foi atualizada para passar a permitir que a educação do apenado (e 

não somente o trabalho) também pudesse ser revertido em menos dias da condenação 

a cumprir. Agora o benefício concedido à leitura realizada no cárcere também será 

concedido com base em Resolução do CNJ. A nova regulamentação atende a uma 

determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) que, ao conceder em março habeas 

corpus a uma presa de Santa Catarina aprovada no Exame Nacional de Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos (Encceja), reconheceu o direito a remição por 

leitura, conforme a Recomendação CNJ n. 44/2013 que previu, e incumbiu o CNJ de 

regulamentar o tema. 

 

Magistrados (as) das Varas de execução penal agora têm um regramento 

nacional para calcular quantos dias um detento pode reduzir da sua pena por meio da 

leitura. De acordo com a nova resolução, serão consideradas para o cálculo da remição 

três tipos de atividades ligadas diretamente a educação, realizadas durante o período 

de encarceramento, a serem: educação regular (quando ocorre em escolas prisionais), 

práticas educativas não-escolares e leitura. Para que o detento possa fazer jus à 

antecipação da liberdade, a pessoa condenada deverá cumprir uma série de critérios 

estabelecidos pela norma do CNJ para cada uma das três modalidades de estudo. 

 

De acordo com estatísticas, dos 748 mil presos existentes no Brasil, 327 mil não 

completaram os nove anos do ensino fundamental e 20 mil são considerados 

analfabetos. A direção de 64% dos estabelecimentos informou haver internos em 

atividade educacional, mas apenas 123 mil pessoas presas estão matriculadas a 

alguma dessas atividades. Desse total, 23.879 participam de algum programa de 

remição pela leitura e 15 mil estão envolvidos em remição por esporte ou outras 

atividades culturais, conforme levantamento feito no ano de 2019, por parte do 

Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com base em informações prestadas 

pela direção das unidades prisionais existentes no Brasil. 

https://www.cnj.jus.br/lista-de-processos-da-sessao/?sessao=681
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm
https://www.cnj.jus.br/poder-judiciario/tribunais/supremo-tribunal-federal-stf/
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/1907


 

A leitura de qualquer livro de literatura emprestado da biblioteca da unidade 

prisional, por exemplo, significará menos tempo de pena a cumprir. Para tanto, o 

detento deverá apresentar um Relatório de Leitura que será remetido à Vara de 

Execuções Penais a qual estiver cumprindo. Para cada obra lida, após o 

reconhecimento do Juiz da execução, será reduzido em quatro dias sob o total da pena 

da pessoa presa. O limite estabelecido é o de 12 livros lidos por ano sendo, portanto, 

48 dias remidos como teto anual dessa modalidade de remição. Em respeito à Lei 

13696/2018, que instituiu a Política Nacional de Leitura e Escrita, ficam vedadas a 

censura, a existência de lista prévia de títulos para fins de remição e a aplicação de 

provas. A Resolução também propõe que sejam adotadas estratégias para 

reconhecimento da leitura por pessoas com deficiência, analfabetas ou com defasagem 

de letramento. 

 

Atualmente, uma das Escolas que fazem parte do Sistema Prisional do Estado 

do Espírito Santos, é a escola Nelson Mandela, contando hoje, com cerca de 520 

alunos matriculados realizando o Ensino Médio. Em 2021/01, foram aprovados na 3ª 

etapa do EM, 91 alunos, sendo estes aprovados com o ensino e metodologia a eles 

oferecida. O detento ao ser agraciado com este benefício, tem a faculdade de escolher 

se quer estudar e concluir o Ensino Médio, ou não. A escolha é 100% de 

responsabilidade do detento, podendo este aceitar ou recusar.  

 

A educação é um benefício proposto a aqueles detentos que cumprem os 

requisitos de ter bom comportamento, estar preso há um determinado tempo, e ter 

cumprido ao menos dois quintos da pena e em regime fechado ou semi-aberto. O bom 

comportamento deve ser praticado no período de cumprimento da pena e não 

responder o detento por outros processos cujo crime tenha sido praticado com 

violência ou grave ameaça contra a pessoa. Não podem ser beneficiados, os 

condenados que cumprem pena pelos crimes de tortura, terrorismo, tráfico de 

entorpecentes e drogas afins, e os condenados por crime hediondo (após a edição da 

Lei Nº 8.072/90). 



 

Além do conhecimento adquirido, um dos benefícios ofertado aos detentos ao 

estudar, é o de remição da pena. A remição por estudo é dado ao aluno (estando este 

em regime fechado ou semiaberto) que tem frequência escolar de no mínimo 12 horas, 

sendo descontado da pena 1 dia, sendo assim, a cada 12 horas estudadas, haverá o 

desconto de 1 dia do total da pena. A frequência escolar dar-se-á por atividade de 

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

requalificação profissional.Essas 12 horas devem ser dividas, no mínimo, em três 

dias. É preciso ajustar três dias (no mínimo) com 12 horas (para se ganhar um dia de 

pena). 

 

Súmula 341 do STJ: “A frequência a curso de ensino formal é 

causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob 

regime fechado ou semi-aberto.”  

 

LEI Nº 12.433, DE 29 DE JUNHO DE 2011. 

 

Altera a Lei nº 

7.210, de 11 de 

julho de 1984 (Lei 

de Execução 

Penal), para dispor 

sobre a remição de 

parte do tempo de 

execução da pena 

por estudo ou por 

trabalho. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os arts. 126, 127, 128 e 129 da Lei nº 7.210, de 11 de julho 

de 1984 (Lei de Execução Penal), passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.433-2011?OpenDocument


“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. 

§6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou 

semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, 

pela frequência a curso de ensino regular ou de educação 

profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período 

de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo. 

§7º O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão 

cautelar. 



§8º A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o 

Ministério Público e a defesa.” (NR) 

“Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 

(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, 

recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.” 

(NR) 

“Art. 128. O tempo remido será computado como pena cumprida, 

para todos os efeitos.” (NR) 

“Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente 

ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados 

que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias 

de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades 

de ensino de cada um deles. 

§1º O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento 

penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da 

respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento 

escolar. 

§2º Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos.” (NR) 

 

A Penitenciária Agrícola do Espírito Santo -PAES- é uma penitenciária de regime 

semi-aberto que oferece aos detentos oportunidades de trabalho dentro do próprio 

presídio e tem como função principal a produção de produtos naturais, sem utilização 

de agrotóxicos, produtos esses produzidos pelos detentos que nela se encontram. 

Essas produções são feitas no presídio e doadas a instituições sociais que necessitam 

e que abrigam pessoas. O trabalho proposto pela PAES, tem por finalidade preparar o 

detento para que ao término de sua pena e ao sair da penitenciária, esteja apto a 

trabalhar junto a sociedade, utilizando-se dos conhecimentos ganhados no período em 

que esteve recluso com os trabalhos realizados nesta temporada. Uma das finalidades 

da PAES, também é a ressocialização para que ao concluir a pena, o detento tenha 

oportunidades fora do presídio, fazendo com que não tenham mais práticas delituosas 

e socialmente reprováveis.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7210.htm


 

A PAES em Janeiro, deste ano (2021), realizou uma ação social promovendo a 

entrega de hortaliças cultivadas pelos próprios detentos. Ao todo foram entregues 40 

maços de hortaliças, 15 quilos de legumes e 20 quilos de peixe, e por fim, 10 quilos de 

cajá. Tais produtos seriam utilizados no dia a dia, e estariam inseridos na alimentação 

e nas refeições dos abrigados que faziam parte da Associação Resgatando Vidas, 

associação esta beneficiada pelo trabalho da Penitenciária. Ações como essas são 

realizadas mensalmente para instituições sem fins lucrativos, a fim de ajudá-las, 

despertando no próprio detento a solidariedade, promovendo o desenvolvimento 

profissional e também pessoal.    

 

Diante dos benefícios fornecidos aos detentos quando estes ainda estão na 

unidade prisional, ao sair desta e ao findar suas penas, os detentos não serão 

encaminhados a cursos e ao mercado de trabalho, pois são moldados e 

preparados(com trabalhos e estudos), ainda dentro do sistema prisional- para que 

sozinhos consigam seguir o caminho profissionalizante, seja ingressando no mercado 

de trabalho, seja fazendo cursos para se profissionalizarem ainda mais. O intuito 

principal ao ser oferecido educação, trabalho, esporte, e etc. aos detentos ainda no 

sistema prisional, é para que ao saírem consigam por mérito próprio voltar ao meio 

social, deixando de praticar delitos que são reprovados pela sociedade e provando de 

fato a ressocialização e seu papel, conforme ideia inicial de tais projetos e benefícios 

outrora proporcionados. 
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