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O filósofo francês Michel Fouceault aduz em

sua obra “ Vigiar e Punir”, sobre a pena no

sistema presidiário por toda extensão

histórica. O cenário é decadente, mesmo

que de frente a múltiplas leis que certificam a

responsabilidade de zelar pelo

comprometimento de manter os direitos

humanos e a dignidade nesse ambiente

hostil.

O pedagogo que delibera atuar na linha de

frente no presídio, deverá possuir total

aptidão a realidade dos educandos que

encontrará nesse ambiente. Com total preparo

psicológico ponderado terá a função de induzir

a aprendizagem dos encarcerados, uma vez

que a lei defende a educação igualitária a todo

cidadão, porém no Brasil, o descaso na

qualidade do ensino não é novidade e na

prisão péssimas condições que lhes são

retratados para atuarem.

DESENVOLVIMENTOINTRODUÇÃO

O superlotamento é a raiz que principia as

condições básicas: como comer, dormir bem

sendo o início do descaso notório com os jovens

e adultos. E o pedagogo sofre com poucos

materiais fornecidos, mas mesmo assim ele tem

um espírito esperançoso que sua atribuição

mesmo que pequena, contribuirá com uma nova

visão de sociedade para aqueles que estão

isolados, porque o maior objetivo é construir

cidadãos éticos e ativos que após o final de sua

punição estará apto e com total concordância a

empatia com o próximo.

OBJETIVOS

Leis de Execução Penal

Figura 1: Acesso à Educação

Fonte: https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2017/07/menos-

de-13-da-populacao-carceraria-tem-acesso-a-educacao/

Quando o Brasil se tornou um Estado Democrático

de Direito, o princípio da dignidade humana e o

direito do cidadão passou a ser assegurado pela

Constituição Federal de 1988. Em detrimento

disso, a Lei de Execução Penal diz no Art. 10 que

“a assistência ao preso e ao internado é dever do

Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o

retorno à convivência em sociedade”.

O processo de ressocialização visa reeducar

pessoas privadas da liberdade para se adequarem

às condições e leis da sociedade. Nesse sentido,

o detento terá condições de reduzir sua pena e

sair do presídio com habilidades que irão lhe

trazer alguma renda. No entanto, a ideia parece

não sair do papel ao passo que apenas 18% da

população carcerária pratica alguma atividade

laboral.

Aprovada em 2011, nesse ano se completam 10

anos de vigência a Lei 12.433, de 2011, onde

determina a remição pelo estudo dos

condenados, através de a cada 12 horas de

frequência escolar o detento ganha o direito de um

dia a menos em sua pena.

CONCLUSÃO
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Dessa forma, concluímos que a

aprendizagem em ambientes

diferenciados da escola formal,

também é um ato planejado,

intencional e apresenta organização

específica.

A educação dentro do sistema

presidiário como mostrado no trabalho

é essencial para a ressocialização dos

ex-presidiários e graças a essa

educação oferecida alguns chegam até

mesmo a ingressar na faculdade.
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Figura 2: Recuperação pela Educação
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Figura 3: Ressocialização
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