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1. RESUMO 

  

Esta pesquisa busca mostrar como um programa educacional dentro dos 

presídios pode contribuir no bem-estar social e na formação da cidadania dos 

detentos. Além dos benefícios durante o processo de encarceramento, acreditamos 

que por meio da educação o presidiário possui mais chances de, quando 

ressocializado ao final do cumprimento de sua pena, se integrar à sociedade, 

conseguir um emprego e não voltar a cometer delitos. Deste modo apresentamos 

como a educação prisional e o projeto Remição pela Leitura podem mudar a 

realidade dura dos detentos, neste aspecto a Pedagogia tem papel fundamental na 

educação no sistema prisional.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Art. 205 da Constituição Federal Brasileira (1988) afirma que: “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”. Ainda no 

artigo 5, da mesma Constituição, ela determina que “todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza”. Portanto, os detentos têm direito à Educação 

do mesmo modo que qualquer cidadão comum.  

Com base nestes artigos da Carta Magna, o Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais (TJMG) instituiu o Projeto “Remição pela Leitura” nas unidades prisionais do 

estado de Minas Gerais, como meio de viabilização da remição de pena por estudo, 

prevista na Lei Federal n° 7.210, de 11 de julho de 1984. Em Minas Gerais, a 

resolução conjunta Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS/TJMG nº 

204/2016 regulamentou o funcionamento desse projeto. 

O Projeto Remição pela Leitura consiste na leitura, interpretação e construção 

de resenhas críticas visando tanto o fomento ao hábito de ler, quanto o benefício da 

remição de dias da pena de pessoas privadas de liberdade. Os detentos são 

recompensados com quatro dias a menos da pena para cada livro que leem.  Os 

presos têm até 30 dias para ler cada obra e podem participar 12 vezes do projeto a 

cada ano, significando redução de até 48 dias a menos na pena.  



Com base neste projeto do TJMG, o Centro Superior de Ensino e Pesquisa 

de Machado (CESEP) firmou parceria em 2016 com o Presídio da mesma cidade, 

Machado – MG, objetivando, via curso de Pedagogia, implementar o projeto 

Remição pela Leitura. O projeto está em fase de implantação, porém, nossa 

pesquisa vai além deste projeto específico, pois está sendo desenvolvida como 

trabalho de conclusão de curso.  

 

3. OBJETIVOS 

 

A pesquisa em desenvolvimento tem o objetivo principal identificar a 

importância e os impactos positivos da educação escolar penitenciária e do projeto 

Remição pela Leitura. São também nossos objetivos específicos relatar quais os 

cursos os profissionais precisam cursar para exercer a educação prisional e qual é o 

papel do professor dentro das penitenciárias; investigar se todos os detentos têm 

direito de optar por estudar e quais os motivos que tiram o seu direito de escolher; 

apontar os aspectos positivos desse novo programa educacional e analisar como a 

sociedade também se beneficia das opções educacionais oferecidas aos 

presidiários. 

 

4. METODOLOGIA  

 

A pesquisa está sendo desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico e 

trabalho de campo caracterizando uma pesquisa do tipo exploratória. A pesquisa 

bibliográfica tem ocorrido por meio de leitura e análise de livros, artigos e trabalhos 

acadêmicos delineados para responder os objetivos propostos. Já o trabalho de 

campo encontra-se em andamento no Presídio da cidade de Machado – MG, 

concomitante ao Projeto Remição pela Leitura. Nesta etapa será aplicado um 

questionário no Presídio de Machado – MG com o intuito de identificar o nível 

escolar dos detentos e as expectativas em relação ao Projeto Remição pela Leitura.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 

Busca-se refletir sobre como está sendo trabalhada a educação escolar 

dentro de algumas prisões, com foco no estudo de caso da cidade de Machado - 



MG. Esta nova alternativa pedagógica fornece aos presidiários a oportunidade de 

concluir seus estudos e, ainda, diminuir o tempo da condenação. Pretendemos 

abordar ao longo da pesquisa como são as políticas de educação para o sistema 

penitenciário e quais são os pontos positivos dessa nova legislação. Buscamos 

compreender como os profissionais da pedagogia atuam junto aos detentos e quais 

são os métodos educacionais utilizados para uma boa aprendizagem.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

A autora Elenice Onofre considera que saber ler e escrever na prisão é 

fundamental, pois não ter essas qualidades implica dependência do companheiro. 

Para ela, são com esses conhecimentos que os detentos podem escrever e ler 

cartas e acompanhar o desenrolar de seus processos criminais, e isso significa ter 

uma liberdade, autonomia e privacidade, até porque quem não sabe pede, e quem 

pede, deve. Na prisão até favor é dívida e dívida é risco de vida (ONOFRE, 2007, 

p.21). Durante as pesquisas em andamento, identificamos que a educação escolar 

na prisão é a chave para uma sociedade melhor, pois os indivíduos privados de 

liberdade podem ser reeducados e, assim, quando forem reinseridos socialmente 

podem ter novas perspectivas. A partir da pesquisa podemos afirmar que os 

detentos poderão ter mais chances de exercer a plena cidadania dentro das prisões 

e, também, fora delas, quando libertos, conforme preconizam os PCNs e as 

normativas educacionais em vigor. 
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