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RESUMO 
O estudo objetivou compreender como se efetiva a educação no cárcere desenvolvida 

pela Cadeia Pública de Baturité à luz da legislação e da percepção dos profissionais e 

presos que a vivenciam. Realizou-se pesquisa qualitativa, do tipo estudo de caso, que 

envolveu onze participantes – três profissionais e oito detentos – e teve como lócus a 

Cadeia Pública da cidade de Baturité, macrorregião do estado do Ceará. O estudo fez 

um comparativo entre o prescrito nos instrumentos normativos legais e a maneira 

como é desenvolvida a educação no cárcere, ensejando dar visibilidade às percepções 

dos presos e profissionais acerca da educação. Constatou-se que a implementação da 

educação na Cadeia de Baturité não se adéqua às normas legais previstas para o 

sistema prisional, bem como que é necessário investir em espaço adequado às aulas e 

na profissionalização dos detentos. 
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Prison Education in the Public chain of Baturité-Ceará 

 
ABSTRACT 
The objective was to understand how effective the education in the jail is developed 

by the Public Chain of Baturité to the light of legislation and the perception of 

professionals and prisoners who experience it. Qualitative research was carried out, 

of the case study type, involving eleven participants – three professional and eight 

inmates–and had as locus the public jail of the city of Baturité, Macroregion of the 

State of Ceará. The study made a comparison between that the prescribed in legal 

normative instruments and the way as it was developed education in prison, 
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occasioning, including, even, visibility to the perceptions of prisoners and 

professionals about education. It was found that the implementation of education in 

the Baturité Chain does not conform to the legal norms foreseen for the prison 

system, as well as that it is necessary to invest in space appropriate to the classes and 

in the professionalization of the prisoners.   

 
Keywords: Education.Prison. Prison education. Public Chain of Baturité.    
 
 
INTRODUÇÃO 
 

 

A educação prisional, sob o enfoque administrativo e financeiro, é de 

responsabilidade da esfera estadual e municipal, de acordo com a Lei nº 7.210/1984, Lei 

de Execução Penal (LEP), logo os recursos integrados ao sistema educacional no 

cárcere são advindos tanto do estado quanto da União. Cada unidade federativa pode 

desenvolver seu plano estadual de educação nas prisões, por conta das peculiaridades 

existentes em cada região do país, adequando-o, assim, à sua realidade.  

A execução das atividades educacionais nas unidades prisionais cearenses é 

realizada através de um termo de cooperação assinado entre a Secretaria da Educação 

(Seduc) e a Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) em 2 de julho de 2011, que visa 

garantir aos apenados e egressos do sistema prisional a educação básica e a promoção 

ao ingresso no ensino superior (DANTAS, 2016). 

Com base no Censo Penitenciário do Estado do Ceará e no Levantamento de 

Informações Penitenciárias do Brasil, referentes a dezembro de 2014, é possível inferir 

que o Ceará, embora tenha a 7ª maior população prisional do país, está entre os dez 

estados com maior número de pessoas privadas de liberdade desenvolvendo alguma 

atividade educacional. O Ceará, todavia, ultrapassa a média nacional de apenados 

recebendo o serviço educacional, porém ainda é apresenta um quantitativo muito baixo, 

correspondendo a apenas 15% do total do estado. Necessita-se, pois, de um contínuo 

investimento nessa área, já que, segundo o Plano Estadual de Educação nas Prisões do 

Estado do Ceará (2012, p. 10), a educação para os presos pode auxiliar na “[...] 

formação de seu caráter moral e desenvolvimento físico em sintonia com as 

necessidades individuais de cada um”.  

O Censo Penitenciário Cearense, realizado com 12.040 participantes, indicou 

que a maior parte dos detentos possui ensino fundamental incompleto, sendo o mesmo 
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nível de ensino dos apenados predominante no país, com poucas diferenças nos 

percentuais entre homens e mulheres, ressaltando apenas uma diferença maior nos 

níveis de ensino superior incompleto. O gênero feminino alcança o índice de 3,2%, 

enquanto o masculino está em torno de 0,3%. Há também uma forte relação entre o 

nível de escolaridade e o número de crimes cometidos, dado que, consoante o referido 

Censo Penitenciário, foi constatado que quanto menor o índice de estudos, maior o 

número de atos infracionais registrados (CEARÁ, 2014). “Os dados sinalizam para a 

necessidade premente de investirmos esforços numa Educação problematizadora, 

solidária, dialógica, libertadora e, portanto, descolonizante” para os apenados 

(SOARES; MATIAS; VIANA, 2016, p. 98). 

Ante o fato de o Ceará ser um dos estados brasileiros mais violentos do país, em 

que o índice de encarceramento vem aumentando significativamente, importa 

compreender a oferta do serviço educacional no cárcere para a crescente população 

prisional. Tal política deve ser bem planejada, desenvolvida, acompanhada e avaliada, 

afinal a “[...] educação na prisão não é apenas ensino [...], deve ser primordialmente 

uma oportunidade para que os internos decodifiquem sua realidade e entendam as 

causas e consequências [sic] dos atos que os levaram à prisão” (MAEYER, 2006, p. 22). 

Com a curiosidade de descortinar a educação carcerária no Ceará, optou-se por 

desenvolver um estudo de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, que investigou os 

dispositivos legais que amparam a educação escolar no cárcere e sua congruência com a 

efetivação prática na Cadeia Pública de Baturité. Essa instituição foi selecionada por ser 

a maior em número de detentos desenvolvendo atividade educacional – 34 alunos – na 

cidade de Baturité, macrorregião do estado do Ceará. 

Algumas questões nortearam a pesquisa, a saber: como a educação na Cadeia de 

Baturité é desenvolvida ante os dispositivos legais? Como os presos e profissionais que 

fomentam a educação no cárcere a percebem? Para responder a tais indagações, 

realizou-se um estudo com o objetivo de compreender como se efetiva a educação no 

cárcere desenvolvida pela Cadeia de Baturité à luz da legislação e da percepção dos 

profissionais e presos que a vivenciam.  

A pesquisa iniciou-se com uma investigação acerca do panorama da educação 

prisional desenvolvida na região do Maciço de Baturité, posteriormente especificou-se 

a situação da escolarização na Cadeia Pública de Baturité, instituição lócus da 

investigação, tecendo um paralelo entre as diretrizes legais e sua efetivação prática no 
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fomento à educação. E, por fim, descortinaram-se os entendimentos dos sujeitos que 

vivenciam a educação – três servidores públicos e oito detentos – para compreender 

suas percepções referentes a tal processo por eles realizado e vivenciado. 

 

Panorama da Educação Prisional no Maciço de Baturité-CE 

 

A gestão de política educacional prisional deve integrar-se ao plano de governo do 

estado, por isso a sua coordenação fica a cargo do sistema educacional de cada 

subdivisão regional de ensino. No Ceará, existem as Coordenadorias Regionais de 

Desenvolvimento da Educação (Credes), que são responsáveis pelas escolas estaduais, 

incluindo o serviço de ensino nas prisões, funcionando atualmente com 21 Credes para 

cada macrorregião do estado. Esses órgãos têm certo poder de autonomia, sendo 

previstos no artigo 4º do Decreto nº 24.274, de 22 de novembro de 1996: 

 
Compete aos Centros Regionais de Desenvolvimento da Educação – Credes 
exercer, em nível regional, as ações de planejamento, cooperação técnica e 
financeira, orientação normativa, mobilização, articulação e integração 
institucional, tendo em vista o acesso e a melhoria da qualidade da 
Educação Básica (BRASIL, 1996). 
 

A macrorregião do Maciço de Baturité é composta por 13 municípios: Acarape, 

Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Ocara, 

Pacoti, Palmácia, Mulungu e Redenção (Imagem 1). Desses 13 municípios, dez contêm 

estabelecimentos prisionais, sendo todos denominados de cadeias públicas. Apenas 

Acarape, Barreira e Guaramiranga não possuem unidade prisional. A Crede 8 é a 

responsável pela oferta de ensino das prisões para o Maciço de Baturité, em parceria 

com o Centro de Ensino de Jovens e Adultos (Ceja) Donaninha Arruda e a Seduc.  
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Imagem 1. Mapa da macrorregião do Maciço de Baturité-CE 

 

De acordo com informações obtidas por meio de entrevista na Crede 8, das dez 

cadeias públicas existentes na região, oito possuem serviços educacionais e duas – 

Mulungu e Redenção – não disponibilizam educação para os presos. A justificativa 

para a ausência da educação nesses estabelecimentos assenta-se no processo de 

solicitação de serviço de educação da região, que exige no mínimo oito alunos, 

estrutura disponível para ministrar as aulas e aprovação do juiz responsável por cada 

município.  

Dessa maneira, a cadeia de Mulungu não possui sala de aula nem espaço 

reservado para a escolarização, mesmo que já efetivada a solicitação de ensino e 

apresentada uma demanda suficiente para tal. Já a Cadeia Pública de Redenção, 

mesmo com a existência de uma demanda considerável de alunos, não tem aulas por 

causa da não aprovação do juiz do município, que justifica sua decisão no fato de a 

cadeia estar superlotada – por receber detentos de outros municípios – e no mau 

comportamento dos apenados, o que supostamente poderia acarretar futuros 

problemas. 

Tais justificativas podem ser consideradas contraditórias ou descabidas, haja 

vista que em três – Aracoiaba, Aratuba e Pacoti – das oito cadeias que possuem 

escolarização não há um espaço que atenda às condições mínimas para ministrar as 

aulas; em quatro – Baturité, Capistrano, Itapiúna e Palmácia –, as aulas são 

desenvolvidas em espaços improvisados que também são utilizados para outras 

atividades; somente em uma unidade – Ocara –, há estrutura física com sala de aula; 
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ainda assim, efetiva-se a educação nas oito unidades. Não diferente é o caso da 

superlotação e das tensões internas, comuns em todos os estabelecimentos e fatores 

não impeditivos de promover a escolarização.  

As aulas costumam ocorrer nos três turnos – manhã, tarde e noite –, sendo um 

turno para cada nível de ensino, ou seja, o aluno permanece um expediente estudando, 

o que vai variar de acordo com a série em que se encontra matriculado. A Cadeia 

Pública de Baturité, conforme já mencionado, é a que mais contém detentos 

desenvolvendo atividade educacional – 34 alunos –, 19% da quantidade total de 

presos da região. O menor número de discentes está na Cadeia Pública de Aracoiaba – 

12 alunos –, atendendo a apenas 9% da população prisional com serviço de educação, 

como se observa no Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Quantidade de alunos por unidade prisional do Maciço de Baturité (2016) 

 
 

Os dados mostram que a educação no Maciço do Baturité não difere da média do 

estado do Ceará, uma vez que atende a aproximadamente 15% do número total de 

presos. Um percentual muito baixo, se considerada a importância da educação, em 

especial em ambiente que deveria possuir caráter ressocializador para além do viés 

meramente punitivo.  

A maior parte dos alunos presidiários cursa o ensino fundamental em período 

diurno; as aulas no período noturno atendem, mais particularmente, aos estudantes que 

estão no sistema semiaberto. Dentre as cadeias públicas, apenas uma, a de Baturité, 

oferece a etapa final da Educação Básica – o Ensino Médio.  

No Maciço de Baturité, ocorrem planejamentos semanais no CEJA do município, 

com o diretor do centro, a coordenadora escolar e as professoras das unidades prisionais 
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do Maciço de Baturité. Uma vez no mês ou a cada dois meses, e em casos de ações 

emergenciais, comparece alguém da Crede, normalmente o superintendente escolar. As 

ações de planejamento realizam-se nos dias de visita das prisões, pois nesses dias não há 

aulas nas unidades.  

Para fins de avaliação educacional, os alunos que conseguem concluir o Ensino 

Médio submetem-se ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para Pessoas 

Privadas de Liberdade (PPL), mais conhecido como ENEM PPL. O ENEM PPL foi 

instituído pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), possibilitado pelo Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 2007, 

e pela Portaria nº 807, de 18 de junho de 2010 (BRASIL, 2007, 2010).  

Assim, pôde-se, então, disponibilizar a realização do ENEM também para pessoas 

privadas de liberdade, com aplicação de provas em data posterior à do exame nacional 

para os demais discentes, com o intuito de promover a certificação do Ensino Médio e o 

ingresso no Ensino Superior. Tomando como base o ENEM PPL do ano de 2015, houve 

56 inscritos provenientes das unidades do Maciço de Baturité, dos quais 75,47% 

realizaram o exame nos dois dias de prova.  

Com vistas a proporcionar maior entendimento acerca do panorama da educação 

no cárcere fomentada na região do Maciço do Baturité, faz-se oportuno aprofundar os 

conhecimentos sobre como se desenvolve a educação prisional, especificamente na 

Cadeia de Baturité, já que esta é o lócus da investigação em tela. 

 

Apresentação da Cadeia Pública de Baturité 

 

A Cadeia Pública de Baturité está localizada na Avenida Francisco Braga Filho, 

sem número, no bairro Conselheiro Estelita, na cidade de Baturité-CE, sendo um 

município integrado à macrorregião do Maciço de Baturité. Ela abriga detentos 

provisórios e sentenciados que tenham cometido delito no próprio município, tanto do 

sexo masculino quanto do feminino. Estima-se que o prédio utilizado atualmente seja 

centenário, por conta do registro em uma das instalações que data de 1917, porém a 

prestação de seus serviços advém desde 1878, quando era conhecida como Cadeia 

Municipal e funcionava no prédio onde hoje se encontra o Palácio Entre Rios, sede de 

funcionamento da Prefeitura Municipal de Baturité-CE.  
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Imagem 2. Parte externa do prédio da Cadeia Pública de Baturité-CE 

 

 

 

A estrutura da Cadeia de Baturité se divide basicamente em celas, sala da 

administração, sala para visitas e para ministrar as aulas, cozinha, pátio para banho de 

sol, banheiros, capela, guarita e local para alojamento dos agentes penitenciários. Parte 

da infraestrutura da instituição pode ser observada na Imagem 3. 
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Imagem 3. Estrutura da Cadeia Pública de Baturité-CE 

 

 

As celas são divididas de acordo com o regime do interno, havendo sete celas para 

regime fechado, uma para regime semiaberto e uma para mulheres. Até o mês de 

novembro de 2016, havia um total de 75 apenados, sendo 26 sentenciados (11 em 

regime fechado, 11 em regime semiaberto e quatro em regime aberto) e 49 presos 

provisórios (46 homens e três mulheres). Importa informar que, dentre as sete celas para 

regime fechado, existe uma cela de triagem destinada aos recém-chegados à unidade, 

para analisar o seu comportamento, bem como seu grau de periculosidade, na qual o 

indivíduo permanece por um período de 15 dias, sendo posteriormente encaminhado 

para alguma das demais celas, juntamente com os demais. 

Segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

realizado em 2010, Baturité tinha 33.321 habitantes, com uma estimativa de 35.154 

habitantes para 2016. Supondo que atualmente haja aproximadamente esse número 
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estimado de habitantes, pode-se inferir que a população carcerária do município detida 

na Cadeia Pública de Baturité está em torno de 0,21% da população baturiteense.  

Para conter a superlotação na referida cadeia, o juiz de execução local disciplinou 

o ingresso de novos presos, alegando falta de estrutura e recursos humanos suficientes 

para manter o controle e a segurança do local. A medida foi realizada por meio da 

Portaria nº 4/2016, publicada em abril 7 de 2016 no Diário da Justiça do Ceará, assim 

disposta: 

 

  
O [...] Juiz de Direito Titular da 1ª Vara da Comarca de Baturité, Estado do 
Ceará, na qualidade de Juiz da Execução Penal e de Juiz Corregedor 
Permanente dos Presídios desta Comarca, no uso de suas atribuições legais e 
com fundamento na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal) e na Lei 
Estadual nº 12.342/94 (Código de Organização Judiciária do Estado do 
Ceará), [...] resolve: Art. 1º. Proibir o ingresso de novos presos na Cadeia 
Pública de Baturité/CE, sejam provisórios ou definitivos, sem a devida 
autorização prévia, expressa e escrita deste Juízo. Art. 2º. Os pedidos de 
transferência de presos para a Cadeia Pública de Baturité-CE deverão ser 
feitos ao Juiz Corregedor Permanente de Presídios, estando a efetivação da 
medida sujeita à autorização prévia, expressa e escrita desta autoridade. 
Parágrafo Único. Nenhum preso será realocado de outras Cadeias Públicas ou 
Delegacias de Polícia para este estabelecimento prisional sem a autorização 
prévia, expressa e escrita do Juiz Corregedor Permanente da Comarca de 
Baturité/CE (CEARÁ, 2016, p. 422). 
 

 

No que se refere ao quadro funcional da cadeia pública, há um total 14 servidores 

– um administrador da unidade, cinco agentes penitenciários, duas agentes 

penitenciárias, um motorista, uma cozinheira, um auxiliar de serviços gerais e três 

policiais. Quase todos são servidores efetivos do governo do estado, com exceção do 

motorista e do cozinheiro, que são servidores cedidos pela prefeitura.  

A única professora advinha do quadro funcional provisório do CEJA, destinada a 

ministrar aulas nessa unidade, que desde 2006 se tornou parceira para a prestação de 

serviços educacionais na unidade. Salienta-se que, dentre os 75 apenados, 34 (dados de 

novembro de 2016) realizavam alguma atividade educacional, o que corresponde a 

45,33% do número total de pessoas privadas de liberdade na Cadeia Pública de Baturité. 

Esse índice supera consideravelmente a média do Ceará e da região do Maciço de 

Baturité, que se apresentou em torno de 15%, o que despertou interesse de investigação 

científica. Afinal, como a Cadeia de Baturité, que nem era a melhor instituição em 

termos de estrutura, já que nem salas de aula possuía, conseguia implementar uma 

gestão educacional aparentemente tão mais efetiva do que a das outras unidades 
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prisionais da região? Como se dava a educação nessa cadeia? 

A gestão da educação prisional na Cadeia Pública de Baturité consiste em um 

trabalho conjunto e articulado entre organizações públicas da região. A SEJUS, em 

negociação com a SEDUC, transferiu o poder de administração e acompanhamento 

pedagógico do serviço de educação prisional da região do Maciço de Baturité para a 

Crede 8 e o CEJA, ambos localizados no município de Baturité. 

A Crede 8 acompanha a execução da política de ensino na cadeia pública e organiza 

a seleção de professores, por meio da Célula de Desenvolvimento do Ensino e 

Aprendizagem (CEDEA). Essa seleção ocorre mediante edital destinado à contratação 

temporária de professor, visto que o próprio governo do estado não permite professores 

efetivos em unidades prisionais.  

A administração da Cadeia Pública de Baturité desempenha o papel de 

supervisionar o trabalho da docente, verificando sua assiduidade, pontualidade, zelo no 

cumprimento do planejamento e compromisso com a aprendizagem dos presos. O 

acompanhamento é socializado junto à Crede 8. Além disso, a administração da cadeia 

mantém atualizada a Certidão Carcerária4 dos detentos, informando à Crede quem está 

estudando. 

O planejamento começa com a avaliação diagnóstica dos alunos e a elaboração de 

metas para o prazo de um ano, no entanto as metas estabelecidas comportam curto 

prazo, para facilitar o acompanhamento e a avaliação do seu desenvolvimento. As ações 

pedagógicas diárias para serem desenvolvidas com os detentos são planejadas 

semanalmente. A única educadora da Cadeia de Baturité participa das reuniões que 

ocorrem com os outros professores das cadeias da região no CEJA, com a participação 

do diretor e da coordenadora desse colégio. Após o planejamento conjunto, as 

atividades didáticas são desenvolvidas com os detentos, sendo os seus resultados 

registrados por meio de ata. As atas são acompanhadas pelo administrador da Cadeia de 

Baturité e discutidas nas reuniões de planejamento para avaliação e aperfeiçoamento da 

prática pedagógica da docente. 

Na definição das práticas pedagógicas elaboradas no planejamento, utiliza-se na 

prisão a mesma Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino regular do Centro de 

EJA do município, seguindo o Guia dos Livros Didáticos do Programa Nacional do 

Livro Didático (PNLD) EJA, elaborado pelo Ministério da Educação. Para o 

                                                 
4  Documento de registro do histórico do interno na unidade. 
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Fundamental I, utiliza-se o livro EJA Moderna: Educação de Jovens e Adultos; para o 

Fundamental II, o livro EJA Educação de Jovens e Adultos: coleção Tempo de 

Aprender. Apesar de o livro didático ser o principal recurso disponível para a educação 

na prisão, também são aplicados e desenvolvidos programas e projetos criados pelo 

CEJA, a exemplo dos mais recentes: Projeto Balaio de Leitura, que consiste em trazer 

diversos livros paradidáticos para estimular a leitura nos aprisionados; Projeto Valores, 

que trabalha um tipo de valor social por mês, mostrando a sua importância para o 

desenvolvimento da ética social e cidadania; e Projeto Datas Comemorativas, que 

realiza comemorações internas que possibilitam a participação da família dos 

educandos, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, etc. 

Dentre os níveis de ensino, foi estabelecido na Cadeia Pública de Baturité que seria 

ofertado o Ensino Fundamental I (da Alfabetização ao 4º ano), também chamado de 

primeiro segmento, no período da manhã, das 8 às 10 horas, e o Ensino Fundamental II 

(do 5º ao 9º ano), segundo segmento, no turno da tarde, das 14 às 17 horas, mediante a 

constatação de alunos nesses dois segmentos de ensino. Desse modo, as aulas acontecem 

de segunda a sexta-feira, com exceção de quarta-feira, por ser o dia destinado às visitas. 

Até novembro de 2016, estavam matriculados 15 alunos no Fundamental I e 19 alunos no 

Fundamental II. 

No que se refere aos procedimentos estabelecidos pela gestão a respeito da execução 

da política de educação na prisão, foi estipulado que se deve realizar uma prova 

diagnóstica antes de iniciar as aulas, com vistas a saber qual o nível de ensino do 

educando, como alternativa à falta de registros sobre qual o nível de ensino de cada interno 

antes de entrar na prisão, pois muitas vezes nem eles mesmos sabem qual sua escolaridade. 

Dos níveis de ensino ofertados, o interno se encaixa naquele que lhe for mais favorável, de 

acordo com o resultado da prova diagnóstica. 

A forma de avaliação do Fundamental I deve ser feita por meio de provas 

bimestrais e trabalhos escolares; caso constatado um bom desempenho, o apenado passa 

a frequentar as aulas do próximo nível; no Fundamental II, a forma de avaliação são os 

resultados do Enem, como forma de receber a certificação do Ensino Médio. Essa 

certificação ocorre caso o estudante alcance pelo menos 450 pontos em todas as áreas e 

500 pontos na redação. Ele também pode receber a certificação de uma área específica, 

para não precisar cursá-la quando ingressar no Ensino Médio; isso ocorre mediante o 

alcance de no mínimo 450 pontos na área pretendida. A exceção fica apenas na prova de 
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Linguagens e Códigos, para a qual, além de 450 pontos necessários na área, é preciso no 

mínimo 500 pontos na redação. 

Importa destacar que a professora também passa por avaliação. Esta ocorre com 

fins de renovação de contrato; realiza-se uma avaliação de desempenho a ser enviada 

todos os anos em forma de questionário para os servidores que lidam diretamente com a 

professora: coordenadora escolar, diretor do Ceja, superintendente da Crede, diretor da 

cadeia, além da autoavaliação realizada pela própria educadora. 

 

Ideal Normativo Versus Realidade da Educação Carcerária 

 

Sabe-se que há diversos dispositivos legais no Brasil que tratam a educação como 

um direito do preso e que dispõem as condições mínimas para que essa ocorra, porém 

percebe-se que sua aplicação na prática difere nos estabelecimentos prisionais. Desse 

modo, elencam-se alguns dispositivos importantes da legislação brasileira vigente que 

norteiam a inclusão do serviço de educação nas prisões e realiza-se um paralelo com sua 

efetivação na prática, ao analisar como ocorre a educação formal desenvolvida na 

unidade prisional de Baturité. 

Os documentos legais que nortearam o paralelo retro mencionado foram: 1) 

Declaração Universal dos Direitos Humanos; 2) Resolução nº 14/1994 (Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Prisioneiros); 3) Constituição Federal de 1988; 4) Lei nº 

7.210/1984 (Lei de Execução Penal); 5) Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional); 6) Decreto nº 7.626/2011 (Plano Estratégico de Educação no 

Sistema Prisional); e 7) Plano Estadual de Educação do Ceará (PEE/2016-2024). Tais 

instrumentos legais foram selecionados por serem considerados os principais 

documentos que asseguram e orientam o desenvolvimento da educação no cárcere. 

O comparativo das ideais normativas contidas nos dispositivos dos instrumentos 

legais e sua execução na Cadeia de Baturité permitiram a elaboração do Quadro I 

explicativo para facilitar a compreensão: 
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Instrumento 
legal Dispositivos Execução 

1) Declaração 

Universal dos 

Direitos 

Humanos 

Art. 26 – 1. Todo ser humano tem direito à 
instrução. A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. A instrução 
elementar será obrigatória. [...]. 

Há a instrução gratuita de Ensino 
Fundamental I e II. 

2) Regras 
Padrão para o 
Tratamento dos 
Prisioneiros 
(Resolução nº 
14/1994) 
 

 

 

 

(1) Instrumentos devem ser criados para promover 
a educação de todos os prisioneiros que possam se 
beneficiar disso, incluindo instrução religiosa, em 
países onde isso é possível. [...].  
(2) Na medida do possível, a educação dos 
prisioneiros deve ser integrada ao sistema 
educacional d o país, para que após sua liberação 
eles possam continuar seus estudos sem maiores 
dificuldades. 

(1)Há uma capela no local que permite 
instrução religiosa. Porém, desde o início de 
2016, não está sendo utilizada, por falta da 
visita de algum padre à cadeia. Atualmente 
há um pastor que costuma visitar e 
conversar com os internos. 
(2) Ensino integrado ao sistema educacional 
do estado do Ceará.  

3) Constituição 
Federal de 
1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
 

 

 

 

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. 
 

A educação pode ser solicitada por qualquer 
interno como um direito, após 30 dias de início 
da reclusão, desde que seja aceito pela 
administração da cadeia, usando como critério 
de aceitação o bom comportamento do interno. 
O pedido advém do próprio detento, sem muito 
incentivo de outras pessoas. 
 

O estado desempenha o papel de prestar o 
serviço de educação, e a família, em alguns 
casos, incentiva no processo, como 
motivação aos apenados para participação 
em aulas e ajuda na procura de documentos 
para inscrição no Enem PPL. 

 

 

 

4) Lei de 
Execução Penal 
– Lei nº 
7.210/1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Lei de 
Diretrizes e 
Bases da 
Educação 
Nacional – Lei 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a 
instrução escolar e a formação profissional do 
preso e do internado. 
 

Há instrução escolar, mas não há formação 
profissional. 
 

Art. 18.  § 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. 
 

 

 

 

 

A SEDUC responsabiliza-se pelo repasse de 
verbas. A SEJUS e a SEDUC 
responsabilizam-se por reformas e 
manutenção da estrutura (carteiras). O CEJA 
fornece apoio com a merenda e o material 
pedagógico. Porém a aplicação dos recursos 
acaba sendo ineficiente, ocasionando a 
continuidade de uma estrutura precária e 
número insuficiente de servidores. 
 

Art. 18. § 2º Os sistemas de ensino oferecerão aos 
presos e às presas cursos supletivos de Educação 
de Jovens e Adultos. 

É ofertado o ensino na modalidade 
Educação para Jovens e Adultos. 
 

Art. 19. O ensino profissional será ministrado em 
nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. 

Não há ensino profissional. 
 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser 
objeto de convênio com entidades públicas ou 
particulares que instalem escolas ou ofereçam 

Parceria com a Crede 8 e a Ceja. 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

20 

 Quadro 1. Legislação e sua execução na Cadeia Pública de Baturité-CE 

  

 

Na Cadeia de Baturité, apenas os instrumentos legais 1 e 3, referentes à 

Declaração dos Direitos Humanos e à Constituição Federal de 1988, respectivamente, 

são executados de acordo com o que é garantido. No entanto, nem todos os dispositivos 

são efetivados na prática e se pode perceber que a política educacional, em alguns casos, 

não atende aos instrumentos legais listados e, em outros casos, contempla-os 

nº 9.394/1996 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. 

Não há biblioteca, tampouco os internos 
demonstram interesse em tê-la. 
 

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. I - 1 (um) dia de pena a cada 12 
(doze) horas de frequência escolar [...] divididas, 
no mínimo, em 3 (três) dias. 
 

O pedido de remissão de pena é solicitado 
inicialmente pelo advogado do acusado. As 
horas de estudo são registradas pelo 
administrador na Certidão Carcerária de 
cada interno, mediante a frequência 
repassada pela professora. 
 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais 
de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. 

Normalmente é vista apenas para fins de 
alfabetização e conclusão de estudos. Há 
apenas um projeto de ensino de valores que 
ocorre a cada mês. 
 

 

 

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. 

Os educandos da unidade não concluíram o 
Ensino Fundamental na idade própria. 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e 
exames supletivos, que compreenderão a base 
nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. 
 

O conteúdo ministrado segue livros de 
Ensino Fundamental sugeridos no PNLD 
EJA, elaborado pelo Ministério da 
Educação. Alguns internos dão apenas 
sugestões para inserir outros meios 
educativos às aulas, como jogos e 
cruzadinhas relacionados ao conteúdo. 
 

6) Plano 
Estratégico de 
Educação no 
Sistema 
Prisional – 
Decreto nº 
7.626/2011 

Art. 4º. V - Promover a formação e a capacitação 
dos profissionais envolvidos na implementação do 
ensino nos estabelecimentos penais. 

A última capacitação ocorreu em 2014, 
ofertada pela Seduc. 

Art. 4º. VI - Viabilizar as condições para a 
continuidade dos estudos dos egressos do sistema 
prisional. 

Há o incentivo para o detento ir ao Ceja, 
para dar continuidade a seus estudos no 
período pós-reclusão, mas isso pouco 
ocorre. 

Art. 4º. 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 dos 
estabelecimentos penais. 

Espaço para realizar aulas inadequado à boa 
execução do serviço educacional, pois é o 
mesmo local de passagem de novos presos 
para suas celas. Quando isso ocorre durante 
as aulas, deve-se interromper ou até mesmo 
terminar a aula. 

7) Plano 
Estadual de 
Educação do 
Ceará (PEE/ 
2016-2024) 

Meta 10.7. Expandir e assegurar a oferta da EJA 
articulada à educação profissional, em parceria 
com instituições governamentais afins, para 
atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais [...]. 

Ação ainda não implementada. 
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parcialmente. Como exemplo, o instrumento legal 2 – As Regras Padrão para o 

Tratamento dos Prisioneiros –, que é atendida parcialmente pelo fato de haver falhas na 

implementação de instrução religiosa. 

O instrumento 4, que trata da Lei de Execução Penal, é seguido no que se refere à 

oferta de cursos supletivos na modalidade EJA, bem como no tocante à existência de 

convênios e à possibilidade de remissão de pena por estudo; enquanto os demais artigos 

– 17, 19 e 21 – da referida lei não são atendidos, impossibilitando a consecução da 

educação profissional e a existência de biblioteca na unidade.  

No que concerne à proposta de ressocialização, esta acaba voltando-se apenas ao 

serviço de oferta de Educação Básica. É fato que há um projeto em desenvolvimento que 

apresenta noções de valores sociais a cada mês, o que colabora para a questão de 

problematizar princípios de cidadania e desenvolvimento, contudo tal dispositivo é 

incipiente. Inclusive, segundo os servidores entrevistados, a educação é voltada 

prioritariamente para o Ensino Básico, secundarizando ou quase invisibilizando ações 

educativas para a formação cidadã.  

O instrumento 5 – o Plano Estratégico de Educação no Sistema Prisional – é 

efetivado com severas lacunas, pois os tópicos de capacitação de servidores prisionais, 

continuidade de estudos e infraestrutura passam por dificuldades em sua efetiva 

consolidação. No que tange aos dispositivos arrolados nos instrumentos 6 e 7 – Plano 

Estratégico de Educação no Sistema Prisional (Decreto nº 7.626/2011) e Plano Estadual 

de Educação do Ceará (PEE/2016-2024), respectivamente –, eles não são atendidos na 

Cadeia de Baturité (CEARÁ, 2011, 2016) 

É notório que o número de regimentos legais acerca do direito ao estudo para os 

detentos não é suficiente para assegurar uma Educação Básica de qualidade nas 

instituições prisionais (TELES; DUARTE, 2009). Desse modo, o isolamento dos 

internos assevera um poder que não será abalado por nenhuma influência: “[...] a 

solidão é a condição primeira de submissão total” (FOUCAULT, 2011, p. 33).  

Na busca pela adequação à legislação pelos servidores, a implementação de 

parcerias mostra-se como uma alternativa de busca pelo atendimento às normas. A 

parceria existente entre a Cadeia Pública de Baturité com a Crede 8 e o CEJA fomenta 

melhor estruturação de aplicação da política educacional prisional por intermédio de 

ações de planejamento semanais existentes entre a unidade e as demais cadeias do 

Maciço de Baturité.  
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A pesquisa demonstra, na seção seguinte, a visão dos envolvidos com a política de 

educação prisional da Cadeia de Baturité – servidores públicos e apenados – com o 

objetivo de compreender a percepção dos sujeitos inseridos no processo de educação 

quanto à educação desenvolvida na referida instituição. 

 

Percepções sobre a Educação Prisional na Cadeia de Baturité 

 

Para compreender as percepções atinentes à educação no cárcere realizada na 

Cadeia de Baturité, foram selecionados três servidores públicos. Estes foram escolhidos 

pela proximidade que mantinham com o desenvolvimento educacional ministrado, quais 

sejam: a única professora que lecionava na instituição; o administrador da cadeia, que 

era responsável por acompanhar e avaliar o trabalho da professora; e a coordenadora do 

CEJA, que fomentava apoio pedagógico à educação escolar ministrada na referida 

cadeia.  

Também foram escolhidos alguns presos para participar da pesquisa. Como havia 

um total de 75 apenados, sendo 26 sentenciados (11 em regime fechado, 11 em regime 

semiaberto e quatro em regime aberto) e 49 presos provisórios (46 homens e três 

mulheres), optou-se primeiramente por excluir os que não participavam de atividades 

educativas, restando-se 34 presos. No entanto, destes, preferiu-se entrevistar apenas os oito 

sentenciados em regime fechado, haja vista que estariam o tempo todo na instituição e não 

havia o risco de interromper a pesquisa por motivo de aquisição de liberdade; os presos 

provisórios poderiam sair a qualquer momento e os sentenciados em regime semiaberto e 

aberto não realizavam atividades educativas. 

Todos os colaboradores convidados aceitaram participar da pesquisa e assinaram 

um termo de consentimento que assegurava a desistência a qualquer momento, a 

ausência de benefícios ou prejuízos e os esclarecimentos de quaisquer dúvidas 

referentes ao objetivo ou ao desenvolvimento da investigação. Assegurou-se anonimato 

quanto à identidade dos participantes, a fim de evitar constrangimentos. 

 

Servidores públicos 

Para identificar as percepções dos servidores designados para a implementação e 

gestão de políticas educacionais da cadeia pública pesquisada, foram realizadas três 

perguntas subjetivas pertinentes à importância da educação para a ressocialização, às 
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dificuldades enfrentadas para promover a educação na prisão e às possíveis conquistas 

desde a educação fomentada. Os questionamentos foram direcionados aos três sujeitos 

mais envolvidos diretamente com o fomento à educação no cárcere: a coordenadora 

responsável pelo quadro docente das unidades prisionais do Maciço de Baturité; o 

administrador da Cadeia de Baturité; e a única professora da cadeia, como se pode 

observar no Quadro 2: 

 

 
Perguntas 

Quais as maiores dificuldades encontradas no seu trabalho com relação à educação prisional? 

Você acredita que a educação prisional consegue ajudar no processo de ressocialização de detentos? 

Já percebeu alguma mudança de atitude das pessoas atendidas por esse serviço? 
Quadro 2 - Perguntas para os servidores 

 

 

 

 

 

Para melhor visualização, as respostas foram organizadas no Quadro 3 

 

 

 

Perguntas 
Respostas 

Coordenadora Professora Administrador  

1 

O fluxo de entrada e saída de 
educandos, que é algo que 
torna o trabalho incerto, pois 
a qualquer momento entra 
aluno, como também sai, 
devido ao término da pena 
ou até mesmo por conta de 
fugas. E a falta de estrutura 
das salas de aula é um ponto 
fraco a ser destacado. 

Uns sabem ler, outros não, 
então o trabalho torna-se 
difícil pela diferença de 
níveis na mesma sala, por 
isso deve ter um jogo de 
cintura para se adequar à 
realidade. A dificuldade 
maior é alfabetizar. Quanto à 
estrutura para ensino, 
considero boa. 

A falta de espaço próprio para as 
aulas, pois a sala de aula fica na 
passagem da entrada para a cela 
dos detentos, além da falta de 
servidores suficientes para a 
supervisão no período das aulas. 
 

 

 

2 

Acredito. É claro que não 
consegue ajudar a todos, 
mas, de todo o trabalho 
que realizamos, se pelo 
menos uma pessoa 
conseguir, já é importante. 

Em alguns casos, sim; 
embora alguns relatem 
continuar nas aulas para 
diminuir o tempo de pena; 
vai muito de cada um. 
 

 

Sim, apesar de a maioria 
participar das aulas apenas por 
conta da remissão, e outros para 
sair do ambiente das celas, mas 
tem uns que querem mesmo 
aprender. De 60 internos, 
salvam-se dois ou três. 

3 

Não tenho muito contato 
com os internos nem com 
sua situação quando egressos 
do sistema prisional; isso fica 
mais perceptível para as 
professoras. 

A mudança ocorre em 
alguns. 
 

 

 

Diretamente, não. Há 
mudanças, mas bem suaves.  
 

 

 

 
Quadro 3. Respostas dos servidores 

 

 

Percebe-se uma diferença entre as respostas do administrador da unidade e da 
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coordenadora em relação à resposta da professora no que concerne às dificuldades com 

a educação. Enquanto essa última apontou o desnível entre os alunos e a dificuldade em 

alfabetizar nessa situação, o administrador e a coordenadora ressaltaram a dificuldade 

de execução plena das aulas, por conta do espaço inadequado, fato que compromete a 

continuidade do estudo, como relatou o administrador5:  

  
Quando chega um novo interno no horário em que ocorrem as aulas, 
precisa parar para que ele passe para o local destinado; caso algum for sair 
para atendimento médico, também tem que passar pela sala de aula. Às 
vezes, não há aulas por conta da falta de servidores, pois há apenas um 
agente por turno; quando ocorre alguma audiência no fórum com um 
interno, ele – no caso, um agente penitenciário – deve acompanhá-lo, e 
assim a aula é cancelada, pois precisa da presença dele na cadeia nesse 
horário. Se tivesse pelo menos mais um agente, já daria esse apoio 
necessário (ENTREVISTADOS, 2016). 

 

Sobre a ressocialização dos detentos, todos os entrevistados asseveraram que é 

possível, mas enfatizaram que são poucas as pessoas que realmente apresentam 

mudança de conduta. Os internos participam das aulas mais com fins de remissão de 

pena ou apenas para sair um pouco das celas do que com a finalidade de aprender e 

discutir posturas e hábitos congruentes com a vida cidadã, demonstrando, assim, que a 

implementação da educação com propósito ressocializador ainda enfrenta grandes 

barreiras de aceitação. 

No tocante à percepção das mudanças nos apenados mediante a educação, foi 

possível observar: que a coordenadora não conseguia visualizá-las; que o administrador, 

com desânimo, relatou que, se houvesse, seria muito sutil, já que não conseguia 

percebê-las; e que a professora foi a única que inferiu haver mudanças, mas, ainda 

assim, salientou que isso só ocorria com alguns discentes. Consoante a docente6, esses 

poucos casos se tornavam marcantes, como o relatado: 

 
Já teve caso de um interno que chegou e não conhecia nenhuma letra, quem, 
com a educação prisional, saiu já sabendo algumas palavras e 
compreendendo textos. Depois de um tempo que saiu, ele me mandou um 
bilhete agradecendo por ter ajudado e relatando que a melhor coisa que lhe 
aconteceu foi ter tirado da identidade o nome de analfabeto para ter a 
assinatura. Ele revelou que hoje já tinha até conseguido tirar a habilitação. 
Isso foi muito gratificante para mim (DOCENTE, 2016). 

 

                                                 
5  Entrevista concedida pelo administrador da Cadeia de Baturité, realizada no município de Baturité, 

Ceará, em 8 de novembro de 2016. 
6  Entrevista concedida pela professora da Cadeia de Baturité, realizada no município de Baturité, Ceará, 

em 8 de novembro de 2016. 
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Os relatos sobre as mudanças mediante o acesso à escolarização nas prisões 

apontaram que estas não são claramente perceptíveis, principalmente porque a 

alteração nas condutas e comportamentos é realmente averiguada após a liberdade do 

preso, ocasião em que os profissionais empenhados no fomento à educação perdem o 

contato com o educando. 

 

 

Internos privados de liberdade 

 

Foram entrevistados oito detentos privados de liberdade que estavam participando 

da escolarização fornecida pela Cadeia de Baturité. Eles responderam a quatro 

inquietações: “Qual seu nível de satisfação com a educação recebida?”; “Qual o 

principal motivo para estudar enquanto está privado de liberdade?”; “Qual sua sugestão 

para melhorar a educação recebida na unidade prisional?”; “Quais seus sonhos para 

quando estiver em liberdade?”. 

Quanto ao nível de satisfação com a educação recebida, cinco afirmaram estar 

extremamente satisfeitos, dois disseram estar moderadamente satisfeitos e um relatou 

indiferença: “Nem estou satisfeito nem insatisfeito”. Tais respostas permitem inferir que 

os detentos estavam satisfeitos com a educação desenvolvida na Cadeia de Baturité, 

mesmo diante dos problemas relatados pelos servidores, como: falta de estrutura física e 

desnível entre alunos.  

No tocante aos principais motivos que os levaram a estudar enquanto estavam 

privadas de liberdade, as respostas foram mais diversificadas: uma afirmou que queria 

recuperar o tempo perdido, outros dois relataram que queriam concluir o estudo e 

ingressar no Ensino Superior e cinco esclareceram que gostariam de diminuir a pena. 

Foi possível observar que a maioria dos presos entrevistados continuava nas aulas com 

o propósito de remissão de pena, conforme garante o artigo 126 da Lei de Execução 

Penal.  

Tal indagação permitiu perceber que boa parte dos presos não percebia 

crescimento profissional ou pessoal mediante a escolarização e que seu interesse pela 

educação no cárcere não se dava para adquirir conhecimentos, mas para reduzir o tempo 

de privação de liberdade. Não obstante, três deles relataram querer concluir os estudos – 

“recuperar o tempo perdido” – e ingressar no Ensino Superior, o que mostra que ainda 

há chances de a educação implementada estar influenciando a realidade e a visão de 
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futuro de alguns apenados. 

Sobre as sugestões para melhorar a educação recebida na unidade prisional, um 

afirmou que não havia sugestão para dar, porque acreditava que a professora estava de 

parabéns, dois pensaram e não se lembraram de nada e cinco sugeriram o 

desenvolvimento de cursos e oficinas profissionalizantes. 

Conforme se constatou, os presos estudantes sugeriram a formação profissional 

como aspecto importante para a melhoria da escolarização. Inclusive, tal reivindicação é 

assegurada pela LDB nº 9.394/1996, quando define como finalidade para a Educação 

Básica a preparação para a vida cidadã, o prosseguimento nos estudos e a formação 

profissional. Para isso, importa, pois, o cumprimento dos artigos 17 e 19 da Lei de 

Execução Penal, que fomentam o ensino profissional nas unidades prisionais, os quais, 

caso fossem implementados, dariam melhores condições aos educandos de se 

qualificarem para o mercado de trabalho. 

A pergunta relativa aos sonhos dos presos para quando estivessem em liberdade 

possuía o intuito de averiguar se a escolarização fazia parte dos seus objetivos para o 

futuro. Percebeu-se, contudo, que nenhum relatou interesse em prosseguir com os 

estudos. Seis afirmaram que gostariam de arranjar um emprego e trabalhar e dois 

esboçaram interesse de não ter obrigação de nada e poder ficar livre de tudo para curtir a 

família. Essas respostas reafirmam a importância do fomento, com ênfase, ao ensino 

profissional na Cadeia de Baturité.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente artigo permitiu compreender como se efetiva a 

educação no cárcere desenvolvida pela Cadeia Pública de Baturité à luz da legislação e 

da percepção dos profissionais e presos que a vivenciam. O estudo de caso, ocorrido na 

Cadeia Pública de Baturité, macrorregião do estado do Ceará, permitiu tecer um 

comparativo entre o prescrito nos instrumentos normativos legais e a maneira como se 

desenvolve a educação no cárcere, ensejando, inclusive, visibilidade às percepções dos 

presos e profissionais vinculadas à educação.  

Mediante o estudo dos documentos legais – Declaração Universal dos Direitos 

Humanos; Regras Mínimas para o Tratamento dos Prisioneiros; Constituição Federal de 
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1988; Lei de Execução Penal; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Plano 

Estratégico de Educação no Sistema Prisional; e Plano Estadual de Educação do Ceará 

(2016-2024), constatou-se que a implementação da educação na Cadeia de Baturité não 

se adéqua a todas as normas legais previstas para o sistema prisional. 

A entrevista com os três profissionais apontaram que é necessário investir em 

espaço adequado para o desenvolvimento das aulas e fomentar divisão de turmas para 

evitar a docência com alunos de níveis muito variados, o que dificulta o trabalho do 

professor. Já as entrevistas com os detentos apontaram a necessidade de se investir na 

profissionalização articulada à educação. 

A administração penitenciária e escolar da unidade desenvolve constantemente 

ações de planejamento para a correta prestação de serviços dentro dos limites 

enfrentados; e o papel da professora ligada à educação prisional influenciou de maneira 

favorável para a aceitação da educação como forma de mudança. Percebeu-se, todavia, 

que a adequação mínima às condições previstas na legislação propicia incipientes 

perspectivas de mudança de comportamento dos apenados. 

Do ponto de vista dos aprisionados, mesmo demonstrando-se satisfeitos com a 

educação ofertada, afirmaram que essa ainda poderia melhorar, ao sugerirem o ensino 

profissional atrelado ao Ensino Básico já recebido, visto que alguns deles mencionaram 

interesse em prosseguir nos estudos na cadeia e outros, a maioria, relataram a pretensão 

de trabalhar após saírem da prisão. 

Desse modo, torna-se necessária a reestruturação de metas e resultados por parte 

da gestão, para focar o atendimento aos anseios demonstrados pelos apenados, como é o 

caso da educação profissional e do trabalho dentro da unidade, além da necessidade de 

constantes capacitações dos servidores envolvidos com o serviço educacional, de sorte a 

melhorar a troca de experiências e aprendizados. 

Vale ressaltar que não é apenas o eficiente gerenciamento de políticas 

educacionais prisionais que vai garantir que haja a ressocialização dos reclusos por meio 

da educação, tampouco que seja garantida a diminuição de violência, mas possui a 

capacidade de fomentar reflexões críticas e debates propulsores de mudanças de 

condutas e objetivos de vida. 

O artigo não almeja esgotar a discussão atinente à educação no cárcere, ao 

contrário, enseja fomentar outras discussões, capazes de problematizar tal iniciativa e 

impulsionar o aperfeiçoamento das políticas e ações destinadas a melhorar a educação 



nº17 

nov-maio  

2018 

 

20 

dos apenados. Nessas condições, constata-se que investir na escolarização é viável, mas 

se faz necessário o fomento à educação de qualidade, cumprindo os preceitos legais.  
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