
EDUCAÇÃO NO CÁRCERE: UM CONTEXTO SOCIAL 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Larissa dos Santos 

Universidade do Estado do Pará – UEPA 

Email: Larichristiny@gmail.com 

Educação, Movimento Estudantil e Movimentos Populares: ações político-

pedagógicas em ambientes não escolares 

 

Resumo 

     Este estudo analisou o contexto histórico sobre a Educação no Cárcere no Brasil, 

com objetivo de trazer informações dessa educação no Estado do Pará, com dados da 

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), sobre o 

funcionamento (do) sistema educativo nas penitenciárias do Estado.  O estudo foi 

realizado baseado na pesquisa bibliográfica, com intuído de identificar a metodologia 

trabalhada pelos educadores com detentos. A educação no cárcere tem um papel muito 

importante no sistema prisional, pois ajuda na ressocialização daqueles que estão fora 

do convívio social.  A pesquisa mostrou que a educação nas penitenciárias tem 

dificuldades em relação aos materiais didáticos, além de não haver uma especialização 

para os professores que atuam nessa área.  
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1. Introdução 

     O sistema prisional, ao longo dos séculos, passou por várias transformações. Século 

XVIII era marcado por penas severas e desumanas, não havendo a liberdade privada 

como pena. Anterior ao inicio do século XVII, os indivíduos eram abandonados à sorte 

e deixados na prisão sem qualquer preocupação com o tempo. No século XX surgiram 

propostas de ressocialização dentro das penitenciárias. 

     Legalmente, a educação no cárcere é um tipo de educação de adultos que visa 

escolarizar, formar e qualificar pessoas temporariamente encarceradas para que, depois 

que cumpram o tempo de privação da liberdade, possa reinserir-se com dignidade no 

mundo social e do trabalho, já que essas pessoas, em sua maioria, têm baixa ou 

nenhuma escolarização. É aplicada na modalidade formal e não formal e é importante 
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para combater os altos índices de criminalidade, pois é por meio da educação que 

criamos instrumentos para ressocializar pessoas que tem históricos de vida marcados 

pelas drogas, violência, abandono, falta de escolaridade. Dessa forma, a educação no 

cárcere tem o papel de educar, transformar e qualificar vidas como um direito humano 

fundamental aos que estão privados da liberdade.  

     A educação no cárcere é um tema pouco estudado e desconhecido por grande parte 

da população que ainda é leiga sobre esse assunto, tendo então a função de evitar que 

essas pessoas, ao saírem da prisão e cumprirem suas penas, não ocasionem problemas 

ao país como a violência e a criminalidade.    O acesso a educação dos detentos está na 

lei de execução penal Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Art.126. “o preso poderá remir 

um dia da pena para cada doze horas de frequência escolar”.  

     A educação prisional chegou ao Brasil em 1950, com o objetivo de ressocializar os 

apenados para que estes pudessem ter uma expectativa de vida ao cumprirem a pena e 

se inserir no mercado de trabalho. 

     Ocorreu através de ações dos órgãos governamentais junto com as secretarias 

estaduais de educação, que se expandiu em muitos estados com a finalidade de 

ressocialização dos detentos através da Educação. Foucault (2008) diz “a educação do 

detento é, por parte do poder publico, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no 

interesse da sociedade e uma obrigação para com o detento”.  

 

Os números de presos no brasil são altíssimos “números de adultos atrás das grades 

aumentou 85% de 2004 a 2014” (BRASIL DE FATO, 2017) Desse total de presos, 280 

mil são jovens com idade entre 18 e 29 anos, a maioria dos presos no Brasil são do sexo 

masculino com um total de 96%. A maioria no Brasil possui escolaridade baixa, são 

pobres, negros e excluídos da sociedade, 70% não concluíram o ensino fundamental, 10, 

5% são analfabetos, e apenas 26% participam de alguma atividade dentro das 

penitenciarias e somente 17,3% estudam em todo o Brasil. 

     A educação no cárcere é uma modalidade formal de ensino, destinadas à comunidade 

carcerária. Essa educação tem objetivos diversos de qualificar, escolarizar e formar 

adultos que ali se encontram. A educação de jovens e adultos é voltada a oportunizar 

ensino a todos que por algum motivo não continuaram no ensino regular. 

BRASIL, 1988: 

Art. 205. 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. 

Art. 5º 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:  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. (BRASIL, 1988)  

     A Educação no Cárcere nessa via seria um processo de acessar conhecimentos para 

aquelas pessoas que estão presas, desenvolvendo-as cognitiva e socialmente para que 

possam se reintegrar à sociedade. Essa educação é tanto para a sua escolarização 

(formação dentro do sistema oficial de ensino) e profissionalização (formação para o 

mundo do trabalho). (PEREIRA, 2011) 

2. Atendimento Formal e Informal de Detentos na Superintendência do 

Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE) 

     A SUSIPE realiza atividades de educação que contribui com a ressocialização social 

com a missão de cumprir a lei: 

Art. 1º 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. (Lei nº72/10/84 - LEP). 

     Essa educação, que é a prisional, é administrada pela Divisão de Educação Prisional 

(DEP), subordinada ao Núcleo de Reinserção Social (NRS) da (SUSIPE), este núcleo 

tem quatro divisões: Saúde, assistência social, trabalho e educação, que dão suporte à 

reinserção social do preso ao convívio social e familiar, conforme o regime interno da 

(SUSIPE).  

     O DEP atua em 21 unidades da SUSIPE com educação formal e informal.  São duas 

subdivisões e é desta forma que está dividido a educação de presos no estado do Pará: 

Educação formal e informal em parceria com a SEDUC. Na educação formal, os 

detentos têm o ensino acadêmico, alfabetização, ensino fundamental e ensino médio que 

são ministrados por professores cedidos pela  SEDUC; mas por necessidade algumas 

aulas são ministradas por agentes prisionais que são habilitados na área da educação. A 

educação informal pode ser também o ensino profissionalizante em que é desenvolvido 

por meio de projetos com diversos cursos, de dança, instrumentos musicais, estética, 

digital, de manipulação de alimentos, confecção de doces, relações interpessoais e de 



artesanatos, confecção de sandálias e redes. Isso gera alto estima ocupação e 

probabilidade de mercado de trabalho aos presos.   

     Existe, ainda, a educação não formal que são palestras, projetos, que trabalham as 

relações sociais, consciência de como agir em grupos e em sociedade, e respeito às 

diferenças, trabalho estes, muito realizado pelas igrejas e voluntários, e ONGS.  

     Atualmente no Pará, existem 40 unidades penais em funcionamento, sendo que, os 

trabalhos realizados pela Divisão de Educação Prisional – DEP, só funcionam em 21 

destas unidades prisionais, ou seja, 53,85% das unidades possuem sala de aula. Há 

também cinco bibliotecas em todo o sistema penitenciário do Estado do Pará. Em todo o 

Estado temos 16,58% de internos em atividades educacionais e de 83,42% estão fora da 

sala de aula. (SUSIPE).  

     A Educação formal com ensino regular esta dividida em Etapas e Níveis (EJA): 

Alfabetização; 1ª etapa do Ensino Fundamental (EJA), 2ª etapa do  Ensino Fundamental 

(EJA), 3ª etapa do Ensino Fundamental (EJA), 4ª etapa do Ensino Fundamental (EJA), 

1ª etapa do Ensino Médio (EJA), 2ª etapa do  Ensino Médio (EJA) e o numero de alunos 

matriculados por série/nível é:   Alfabetização 177 alunos, 1º Etapa Fundamental 202 

discentes, 2º Etapa Fundamental 132 discentes, 3º Etapa Fundamental 80 alunos, 4º 

Etapa 109 alunos, 1º Etapa Médio 112 e na 2º Etapa Médio 39 alunos, por Casa Penal 

de (Dezembro de 2012, SUSIPE). 

     Para cursar a 1ª etapa da (EJA) fundamental o aluno precisa ter idade mínima de 15 

anos, e para ingressar na 1ª etapa da (EJA) nível médio, 18 anos completo. O perfil dos 

presos são pessoas jovens entre 18 e 24 anos, baixa escolaridade, são analfabetas e  na 

maioria das vezes os crimes cometidos são os roubos e o trafico de drogas. 

 

3. O Profissional que atua na Educação no Cárcere 

       A educação escolar nas prisões, prevista na Lei de Execução Penal como um direito 

(BRASIL, 1984) em alguns centros de reabilitação está ativa. Assim, como em 

ambientes escolares e não escolares necessita a formação e profissionalização, e no 

cárcere é da mesma forma. A necessidade do profissional especializado para aquela área 

é de estrema importância. A educação no cárcere dentro da pedagogia social tem seu 

papel e para alcançar metas e objetivos conta com o auxilio e profissionalismo de alguns 

profissionais.  

     No Brasil, em 1941 propuseram uma reforma no sistema, dentre isso melhores 

tratamentos, educação carcerária e novas oportunidades. 



“No Brasil, os movimentos para a organização do Código Penal, promulgado 

somente em 1941, propunham uma nova orientação no tratamento dos presos, 

a educação era prevista, porém a disseminação da escolarização nas prisões 

brasileiras não aconteceu em todos os Estados” (SILVEIRA). 

      São poucos os cursos que trazem no currículo a educação no cárcere, dentre eles o 

curso de pedagogia oferece de maneira superficial uma visão dessa educação; O 

pedagogo com formação buscará trabalhar com a classe determinada, através de 

concursos e contratos onde irão colocar em prática as práticas educacionais, sociais, 

pedagógicas, políticas e questões reflexivas dos grupos de maior vulnerabilidade que se 

encontram naquela situação. Dentro do curso de pedagogia é dada a noção e conceito do 

que é a educação no cárcere, mas é por meio de concurso publico temporário ou efetivo, 

estágios e aprendiz que de fato conhecem o pedagogo formado atuante no cárcere.    

Assim, o pedagogo que atua como educador prisional torna-se mediador dentro do 

sistema penitenciário; 

     O educador social também faz parte deste contexto, mediador/facilitador buscam de 

alguma maneira estimular e proporcionar nova chance aos seus alunos. Ainda não 

reconhecida legalmente, mas de estrema importância, pois atuam em ambientes 

diversificados como abrigos, penitenciarias, centros educacionais, dentre outros. 

Potencializando todos onde estiverem com intervenções e mobilização em diferentes 

ambientes. Dentro das penitenciarias busca mostrar uma nova oportunidade aos que ali 

se encontram. 

      As demais licenciaturas da área de educação e ensino também estão inseridas nesse 

contexto de educação, educação física e outras licenciaturas atuam nesta modalidade de 

educação, mas ainda são poucas as que se adentram a esse ramo, há a necessidade de 

estudar a Educação de jovens e adultos, a EJA e buscar qualificação.  

 

 

4. A Metodologia da Educação no cárcere na perspectiva da pedagogia social 

     A educação no cárcere é fundamentada na EJA, sendo assim a metodologia a 

utilizada segue envolvendo a realidade do aluno em questão. Esse meio social pode ser 

o ponto de partida para a realização de atividades pedagógicas.   Nas praticas educativas 

o educador não pode seguir a mesma metodologia que se faz em uma escola regular, 

pois a situação em que o educando se encontra é diferente.  

Segundo Pereira (2011, p.49): 



                                           “a Educação-Pedagogia no Cárcere, nessa concepção, deve estar 

atenta às suas finalidades sociais e aos sujeitos que pretende 

emancipar, ou seja, a população carcerária, excluída e marginalizada, 

buscando acessar uma educação que a promova cognitiva e 

socialmente’.   

O que é necessário é a adequação do currículo para o exercício da prática docente nas 

unidades prisionais. 

     Os profissionais que atuam nesse campo são enviados pelas SEDUC, e não há 

especialização para essa área, o que eles recebem é apenas uma formação online, para 

capacitar a atuação em campo.  

     As ações educativas são voltadas para os valores éticos e morais, que são temas 

transversais e fundamentais para a reinserção do sujeito na sociedade.  Outro aspecto 

que deve ser frisado é que o educador deve conhecer seu aluno, saber sua historia de 

vida e acreditar na educação como um fator para transformação social do sujeito.  

 

5. Metodologia da pesquisa  

Este estudo foi realizado com pesquisa bibliográfica em livros, artigos e sites que 

tratam sobre o tema de educação no cárcere..   

 

6. Considerações Finais 

     A partir desta pesquisa, concluímos o quão importante é a educação no cárcere, pois 

ajuda na reinserção do convívio social. É importante destacar trabalho do pedagogo 

social que segue nesta área, já que ele leva informações e conhecimentos gerais aos 

detentos. 

     Porém, se deve destacar que mesmo com uma formação (online) recebida por esses 

profissionais, seria interessante que houvesse uma especialização nessa área, pois ainda 

que algumas universidades ofereçam campo de estágio na área do cárcere, ainda é 

insuficiente para aqueles atuam e pretendem atuar nesse campo. 

     Portanto, mesmo com todas as dificuldades que se pode encontrar na área, é 

imprescindível que continue a se trabalhar e buscar melhorias para aqueles dela 

precisam. 
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