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RESUMO 

O Sistema Penitenciário Brasileiro não consegue atingir o seu principal objetivo que é a ressocialização dos seus 

internos, sendo alguns de seus principais fatores a superlotação das prisões, as precárias e insalubres 

instalações físicas e a falta de treinamento dos funcionários responsáveis pela reeducação da população 

carcerária. Nesse contexto, conclui-se que a privação da liberdade, única exclusivamente não favorece a 

ressocialização, sendo necessário adotar medidas para minimizar os efeitos deletérios do cárcere, como 

exemplo, através de programas educacionais de Educação de Jovens e Adultos (EJA) que visa alfabetizar para 

a construção da cidadania do apenado. Enquanto direito, o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 trata da 

educação como um direito humano que não deve ser limitado à condição social, nacional, cultural, de gênero ou 

étnico-racial da pessoa, assegurando a promoção do bem de todos sem distinção ou preconceitos. A Lei de 

Execuções Penais (Lei 7.210/1984), no artigo 10, garante a assistência ao preso como um dever do Estado, na 

forma material e jurídica, à saúde, à inclusão social e à educação, objetivando prevenir o crime e orientar o 

retorno à convivência em sociedade. No entanto, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) do Ministério da Justiça alterou, em 2017, a Resolução nº 9/2011 extinguindo a obrigatoriedade de 

criação de espaços de educação e trabalho nos presídios, o que se mostra preocupante, considerando que em 

vários países, com destaque os europeus, oferecem recompensa aos detentos que se dedicam aos estudos.  

Por isso, o presente trabalho propõe problematizar esta alteração na Resolução, pois defendemos que é por 

meio da formação educacional e profissional que se pode promover alternativas de inserção social, prevenir a 

reincidência de delitos, diminuir a ocorrência de rebeliões dentro dos presídios; portanto, não pode o Estado que 

se diz democrático de direito se eximir da responsabilidade de garantir o direito à educação a seus cidadãos. A 

adesão dos presos a uma modalidade de educação/ensino pode ser uma forma de reduzir o tempo da pena 

cumprida e, por consequência, uma maneira de diminuir a superlotação dos presídios, ao mesmo tempo que o 

ressocializa. Justifica-se o estudo, partindo da realidade do estado de Rondônia, onde apresenta a maior taxa 

de pessoas no sistema prisional por 100 mil habitantes, registrando 3,3 vezes a taxa nacional, conforme dados 

do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) do Ministério da Justiça. Ainda, Rondônia ocupa a 3ª posição 
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no ranking dos estados brasileiros que detém as maiores taxas de encarceramento de jovens no país (Depen). 

Para isso, a metodologia proposta é da pesquisa-ação, numa perspectiva quanti-qualitativa, a fim de, após 

conferir como está o acesso à educação formal e informal no sistema prisional em Rondônia, e de que forma 

estão sendo aplicadas as políticas públicas com incentivos fiscais para a contratação de ex-reeducandos, e se 

há convênios de favorecimento ao acesso à Educação nas unidades prisionais no Estado, propormos um 

documento que revoga as alterações da Resolução nº 9/2011, revertendo a não obrigatoriedade de espaços 

educativos e de trabalho nas prisões brasileiras.  
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