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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso (TCC) em Licenciatura em Pedagogia, busca 

contribuir às reflexões e diálogos referentes às situações cotidianas dos presos adultos em 

estabelecimentos prisionais, delimitado ao tempo livre do detento em relação ao hábito da 

leitura, seus benefícios, em especial, sobre os impactos do Programa de Remição por meio da 

Leitura no sistema carcerário brasileiro e no município de São Francisco de Paula-RS. Este 

estudo é pautado em uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter exploratório e de breve 

amostragem, em virtude da situação pandêmica do COVID-19, na qual limitou o acesso aos 

participantes da pesquisa. Leva-se em consideração que o Brasil é o 3° país com maior 

população carcerária do mundo, cujo dados recentes apontam a maioria destas pessoas com 

ensino fundamental incompleto. A pesquisa aponta aos problemas antigos do sistema carcerário 

que vieram a piorar em tempos de pandemia, na qual o coronavírus expõe a difícil situação dos 

presos nos estabelecimentos prisionais gaúchos. A pesquisa conclui pela urgência de políticas 

públicas concretas em Educação nos estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul, que 

devolva a dignidade ao apenado, entre estas, a remição da pena por meio da leitura. 

 

Palavras chaves: Remição por leitura no Estado do Rio Grande do Sul. Benefícios da leitura. 

Pessoas privadas de liberdade. Ressocialização.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Pedagogia busca contribuir 

com as reflexões e diálogos frente às demandas da privação de liberdade de adultos em regime 

prisional na localidade da serra gaúcha. Sem a pretensão de explorar os diversos temas em torno 

desta política de Estado, é realizado um recorte delimitativo que trata do tempo livre do detento 

em relação ao hábito da leitura e seus benefícios, principalmente no que diz respeito à 

aprendizagem e ao lazer. 

No entanto, a carência em políticas públicas, as más gestões administrativas e os 

problemas multifatoriais que assolam o país, como vulnerabilidade social, tráfico de drogas e 

facções criminosas, aumentam os vários tipos de violência que culminam na entrada cada vez 

mais precoce de adolescentes e jovens em instituições públicas responsáveis pelo atendimento 

de privação de liberdade pelo cometimento de atos infracionais, levando grande parte a seguir 

a carreira criminal, e aumentar os bolsões de indivíduos no sistema prisional.  

Dados do Infopen (DEPEN, 2020) de 2019 e início do ano de 2020 apresentaram o 

número de 773 mil pessoas presas no Brasil, o que faz do país o terceiro com a maior população 

carcerária do mundo. Velasco et al (2020) atestam dados na média de 338 pessoas privadas de 

liberdade para cada 100 mil habitantes. O Estado do Rio Grande do Sul ocupa o 8° lugar no 

ranking brasileiro com 354 pessoas encarceradas para cada 100 mil habitantes, com números 

bem acima da média nacional. Diante dessa população, é urgente a necessidade da criação de 

novas políticas públicas voltadas à ressocialização desses egressos e, da mesma forma, efetivar 

as que já existem. O Estado, motivado também por influência da sociedade, vem tentando 

cumprir a nossa Carta Magna, na qual prevê para as pessoas privadas de liberdade a integridade 

física e sua reintegração à sociedade. 

 Nessa linha, a Lei de Execução Penal nº. 7.210 de 1984, nos Artigos 17º ao 21º, 

contempla a Assistência Educacional ao indivíduo em condições de privação de liberdade: 

 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a 

formação profissional do preso e do internado. 

Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no sistema 

escolar da Unidade Federativa. 

Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou 

educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência 

ao preceito constitucional de sua universalização. 

§ 1° 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.                           
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§ 2° Os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos 

de educação de jovens e adultos.                         

§ 3° A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em 

seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino, 

o atendimento aos presos e às presas.  

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

aperfeiçoamento técnico. 

Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com 

entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou ofereçam 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. (BRASIL, 1984). 

 

Em se tratando de políticas públicas para a educação e cultura, a leitura é ferramenta 

indispensável à escolarização, benefício que se estende às pessoas de todas as idades e em 

diversos contextos. Para a bibliotecária Neli Miotto do Banco Social de livros da Fiergs (2017), 

este hábito é importante para a ressocialização de internos permitindo o acesso ao 

conhecimento, à oportunidade de reestruturação, reflexão e o retorno à sociedade. 

 Na história da humanidade sempre esteve presente os sistemas de punição e sua 

transformação foi ocorrendo lentamente. As maiores mudanças ocorreram em períodos nos 

quais a sociedade foi modificando o pensamento e a mentalidade quanto as penas criminais. 

Um dos pensadores que buscou a humanização das penas foi Cesare Beccaria em sua obra 

intitulada “Dos Delitos e das Penas” publicada em 1764 em que combatia veementemente a 

violência e o vexame das penas, pugnando pela atenuação, e exigindo o princípio da reserva 

legal e garantias processuais ao acusado (BECCARIA, 2011).  

Levou muito tempo até chegar ao modelo atual que segue princípios legais na privação 

de liberdade como forma de punição coercitiva e regenerativa. Entre os principais pensadores 

que tratam desse tema, criticamente, do qual encontro a base para este trabalho são Foucault 

(1987), Goffman (1961), Freire (1983; 1987) e Julião; Paiva (2016). Na visão foucaultiana, a 

“privação de liberdade” representa o castigo pela perda da liberdade que é o bem maior do 

indivíduo, visto ser normativa para “todos” e considerada de certa forma econômica, ou seja, 

mais lucrativa, por que: 

  

[...] “melhor que a multa, ela é o castigo”, permitindo a quantificação da pena 

segundo a variável do tempo: “Retirando tempo do condenado, a prisão parece 

traduzir concretamente a ideia de que a infração lesou mais além da vítima a sociedade 

inteira” (FOUCAULT, 1987, p. 196).  

 

Para Santos (2005), a educação no sistema penitenciário brasileiro é iniciada a partir da 

década de 1950, no Estado de São Paulo. Até o princípio do Século XIX, a prisão era utilizada 

unicamente como um local de contenção de pessoas. Não havia proposta de requalificar os 

presos. Esta proposta veio a surgir somente quando se desenvolveu dentro das prisões os 
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programas de tratamento. Antes disso, não havia qualquer forma de trabalho, escolarização ou 

ensino religioso.  

Pensava-se que somente a detenção proporcionaria a transformação aos indivíduos 

enclausurados. A ideia era que estes refizessem suas existências dentro da prisão para depois 

serem levados de volta à sociedade. Entretanto, percebeu-se o fracasso desse objetivo 

(FOUCAULT, 1987). 

 Os índices de criminalidade e a reincidência não diminuíram e os presos em sua maioria 

não se transformavam. Segundo Foucault (1987) o modelo prisão mostrou-se em sua realidade 

e em seus efeitos visíveis, denunciado como “grande fracasso da justiça penal”.  

No entanto, apesar das mudanças e algumas melhorias, a sociedade frequentemente se 

pergunta: o porquê da criminalidade e a reincidência não diminuírem apesar de muitos apenados 

ficarem longos períodos dentro do sistema prisional? 

Pode-se perceber que são inúmeros os problemas que fizeram e fazem com que o sistema 

prisional não seja eficiente, visto que o Brasil é o 3° país com maior população carcerária do 

mundo. As más gestões do sistema carcerário, condições desumanas e degradantes a que os 

presos estão submetidos, falta de políticas públicas efetivas na área da educação e da 

profissionalização à reinserção destas pessoas ao mercado de trabalho, a morosidade do 

judiciário, a superlotação e a legislação ineficiente estão entre os entraves desse sistema 

(PEREIRA; ALONSO, 2019).  

Entre os direitos dos apenados está a educação, assegurada pela Lei 7.210 de 1984 e de 

modo geral, na Constituição Brasileira em seu Artigo 5º que assegura a educação como direito 

de todos, texto normativo vinculado a Lei nº 9.394, 20 dez. 1996 sobre as Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB. Apesar disso, a própria LDB (BRASIL, 1996) não contemplou a educação 

em espaço de privação de liberdade, mesmo sendo posterior à LEP (BRASIL, 1984). Essa 

omissão foi corrigida com o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído em 9 de janeiro de 

2001, em sua 17ª meta, que previa “implantar, em todas as unidades prisionais e nos 

estabelecimentos que atendam adolescentes e jovens infratores, programas de educação de 

jovens e adultos de nível fundamental e médio, assim como de formação profissional”. 

No entanto, diversos estudos e dados estatísticos afirmam que somente 12,6% dos 

apenados estudam (MARONI, 2018). “Dos mais de 700 mil presos no país, 8% são analfabetos, 

70% não chegaram a concluir o ensino fundamental e 92% não concluíram o ensino médio” 

(NOVO, 2017). 

Para Souza (2006) ao refletir sobre diversos autores que discorrem sobre as políticas 

públicas, afirma que as mesmas são um conjunto de ações e atividades que o governo escolhe 
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fazer ou não, e que irão produzir efeitos específicos que influenciarão na vida dos cidadãos. O 

que nos propõem a pensar em quem ganha o quê, por que ganha e que impacto irá causar na 

vida de cada indivíduo. 

Pensando nos impactos sociais causados por tantas desconstruções, vulnerabilidades e 

falta de maior alcance político, busco, por meio dos meus estudos, uma forma de maior 

entendimento sobre a realidade do preso - privado de liberdade – em que, na maioria das vezes 

está condicionado a locais sub-humanos, na qual eu também faço jus de algumas vivências em 

decorrência do meu trabalho laborativo. Há 17 anos sou servidor público na função de Policial 

Militar na região das Hortênsias, atualmente exercendo atividades na cidade de Canela e 

abrangendo mais nove municípios da região (Gramado, Nova Petrópolis, Igrejinha, Três 

Coroas, Santa Maria do Herval, Picada Café, Jaquirana, Cambará do Sul e São Francisco de 

Paula). Nestes anos de profissão acumulei uma experiência diferenciada, principalmente por 

trabalhar nas instituições prisionais, na qual me conduziram a um olhar mais atento e 

humanizado frente às tantas carências visíveis, mas ocultas da maioria das pessoas. 

Neste seguimento, esta pesquisa apresenta quatro capítulos: o primeiro trata da 

apresentação desta monografia confluindo com a experiência formativa e profissional do 

acadêmico enquanto aluno do curso de Pedagogia e servidor público da área de segurança na 

região das Hortênsias no Estado Rio Grande do Sul, na qual, a trajetória profissional 

desencadeou a produção deste trabalho.  

O segundo capítulo refere-se à Fundamentação Teórica a partir do contexto do sistema 

prisional brasileiro, os motivos pela escolha de um tema emergente, ou seja, a remição pela 

leitura, sua importância para a privação de liberdade e, sua interface com o sistema educacional. 

Na continuidade deste estudo é apresentado no terceiro capítulo a abordagem 

metodológica, local, sujeitos da pesquisa e os instrumentos de coleta de dados, assim como o 

método de análise utilizado. 

Por fim, o quarto capítulo apresenta as Considerações Finais, advindas da análise dos 

dados coletados nesta pesquisa, encerrando assim com as referências e apêndices. 

1.1 A CONTRIBUIÇÃO DA LEITURA PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 

A escolha do tema deste trabalho justifica-se pela necessidade de entender de que forma 

a leitura pode contribuir para o desenvolvimento das pessoas em situação de privação da 

liberdade, possibilitando o acesso ao conhecimento, à informação e, de certa forma, 

contribuindo para a diminuição da superlotação carcerária por meio do Programa Nacional de 
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Remição de pena pela Leitura do Governo Federal, instituído no âmbito federal em 2009. A 

remição de pena, ou seja, o direito do condenado de abreviar o tempo imposto em sua sentença 

penal pode ocorrer mediante a forma de trabalho, estudo e, mais recentemente, pela leitura, 

conforme disciplinado pela Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

A remição de pena, prevista na Lei n. 7.210/84 de Execução Penal (LEP), está relacionada ao 

direito assegurado na Constituição Federal de individualização da pena. Dessa forma, as penas 

devem ser justas e proporcionais, além de particularizadas, levando em conta a aptidão à 

ressocialização demonstrada pelo apenado por meio do estudo ou do trabalho (NETO, 2017). 

As possibilidades de remição de pena foram ampliadas pela Lei nº. 12.433, de 2011, que 

alterou a redação dos Artigos 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal e passou a permitir que, 

além do trabalho, o estudo e a leitura possam contribuir para a diminuição da pena. A 

ressocialização do preso é uma preocupação constante do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

(2016), que incentiva iniciativas voltadas à redução da reincidência criminal. Desta forma são 

apresentadas a seguir as características dos tipos de remição existentes no sistema prisional 

brasileiro: 

1) Remição por trabalho – A remição por meio do trabalho está prevista na Lei 

de Execução Penal, garantindo um dia de pena a menos a cada três dias de 

trabalho. A remição pelo trabalho é um direito de quem cumpre a pena em 

regime fechado ou semiaberto. Em maio de 2015, a 3ª Seção do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o trabalho externo 

pode ser contado para remir a pena de condenados à prisão, e não apenas o 

trabalho exercido dentro do ambiente carcerário (CNJ, 2016). 

2) Remição por estudo – De acordo com a legislação em vigor, o condenado que 

cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto pode remir um dia de pena a 

cada 12 horas de frequência escolar, caracterizada por atividade de ensino 

fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior, ou ainda de 

requalificação profissional. De acordo com a Recomendação nº. 44 do CNJ, para 

fins de remição por estudo devem ser considerados o número de horas 

correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, 

independentemente de aproveitamento, exceto quando o condenado for 

autorizado a estudar fora do estabelecimento penal. Neste caso, o preso tem que 

comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto 
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a frequência, quanto o aproveitamento escolar (CNJ). As atividades de estudo 

podem ser desenvolvidas de forma presencial ou pelo Ensino a Distância (EAD), 

modalidade que já é realidade em alguns presídios do país, desde que certificadas 

pelas autoridades educacionais competentes. A norma do CNJ possibilita 

também a remição aos presos que estudam sozinhos e, mesmo assim, conseguem 

obter os certificados de conclusão de ensino fundamental e médio, com a 

aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (ENCCEJA) e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 

respectivamente (CNJ, 2016). 

3) Remição por leitura – A possibilidade de remir a pena por meio da leitura já é 

realidade em diversos presídios do país. De acordo com a Recomendação nº. 44 

do CNJ devem ser estimuladas a remição pela leitura como forma de atividade 

complementar, especialmente para apenados aos quais não sejam assegurados 

os direitos ao trabalho, educação e qualificação profissional. Para isso, há 

necessidade de elaboração de um projeto por parte da autoridade penitenciária 

estadual ou federal visando à remição pela leitura, assegurando, entre outros 

critérios, que a participação do preso seja voluntária e que exista um acervo de 

livros dentro da unidade penitenciária. Segundo a norma, o preso deve ter o 

prazo de 22 a 30 dias para a leitura de uma obra, apresentando ao final do período 

uma resenha a respeito do assunto, que deverá ser avaliada pela comissão 

organizadora do projeto. Cada obra lida possibilita a remição de quatro dias de 

pena, com o limite de doze obras por ano, ou seja, no máximo 48 dias de remição 

por leitura a cada doze meses (CNJ, 2016).  

 

Cabe, portanto, reconhecer a importância das formas de remição de penas que existem, 

especialmente no incentivo à leitura em espaços de privação de liberdade, que incide na 

progressão escolar e cultural dos indivíduos reclusos. São iniciativas que vão muito além de 

conteúdos curriculares, ou obrigatoriedades legais, ou seja, são garantias do seu papel social. 
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1.2 OBJETIVO GERAL 

Analisar de que forma a leitura pode auxiliar na ressocialização das pessoas privadas de 

liberdade, no sistema Penitenciário de São Francisco de Paula - RS.  

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Constatar os benefícios que a leitura pode proporcionar na qualidade de vida das 

pessoas em privação de liberdade na perspectiva da redução de danos. 

2. Analisar os impactos do programa de remição de pena por meio da leitura no Sistema 

Penitenciário. 

Para que estes objetivos sejam atingidos, primeiramente se faz necessário compreender, 

de modo geral, a situação carcerária no Brasil. Ao mesmo tempo contextualizar as práticas 

educativas que acontecem de modo peculiar nos estabelecimentos carcerários do Estado do Rio 

Grande do Sul. 
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2 A ESCOLARIDADE COMO PASSAPORTE PARA O HÁBITO DA LEITURA 

 

A Lei de Execução Penal - LEP a partir do Art. 87 especifica os tipos de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

estabelecimentos prisionais, que são: Penitenciária - é a unidade prisional destinada aos 

condenados que cumprirão pena em regime fechado; Colônias agrícolas/ industriais – são 

destinadas aos presos em regime semiaberto; Casas de albergado – são destinadas aos presos 

em regime aberto; Hospital de custódia – destinado aos indivíduos em tratamento psiquiátrico 

que cometeram algum tipo de crime, cumprindo medida de segurança; Cadeia pública – destina-

se ao recolhimento de presos provisórios (BRASIL, 1984). 

Para que se possa entender o que é um estabelecimento prisional, Mirabette (2003) 

explica: 

A prisão, em sentido jurídico, é a privação da liberdade de locomoção, ou seja, do 

direito de ir e vir, por motivo ilícito ou por ordem legal. Entretanto, o termo tem 

significados vários no direito pátrio, pois pode significar a pena privativa de liberdade 

(“prisão simples" para autor de contravenções; "prisão" para crimes militares, além de 

sinônimo de "reclusão" e "detenção"), o ato da captura (prisão em flagrante ou em 

cumprimento de mandado) e a custódia (recolhimento da pessoa ao cárcere). Assim, 

embora seja tradição no direito objetivo o uso da palavra em todos esses sentidos, 

nada impede se utilize os termos "captura" e "custódia", com os significados 

mencionados em substituição ao termo "prisão” (MIRABETTE, 2003, p.359). 

  

Para Nucci (2015, p. 971), os estabelecimentos prisionais, “São os lugares apropriados 

para o cumprimento da pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto, bem como para as 

medidas de segurança”. 

Ao se refletir sobre o sistema prisional, temos em Levisky (2000) a afirmativa de que 

“a delinquência pode ser resultante de uma construção social, cuja raiz está na própria violência 

familiar e social” (LEVISKY, 2000, p.31), e do mesmo modo em Gavíria (2011), na qual os 

comportamentos de violência são reflexos dos valores morais, de sentimentos e emoções em 

relações sociais de um território - são marcas das relações sociais das pessoas e delas com o 

espaço social. Por outro lado, a recuperação desse indivíduo pode ocorrer por uma construção 

social modificada, ou seja, no avanço de melhores níveis de escolarização, cursos técnicos e/ou 

profissionalizantes e acesso aos bens culturais, neste caso, pode ser favorecido pelo acesso à 

leitura e a escrita. Com motivação e incentivos poderão adquirir o hábito da leitura. A 

escolaridade então passa a ser o passaporte para novas conquistas. 

Conforme Resolução nº. 2 de 19 de maio de 2010, que dispõe sobre “Diretrizes 

Nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade 

nos estabelecimentos penais”, no Art. 3º, inciso III, pode-se constatar: 
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[...] a oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais [...] estará 

associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação 

profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e 

manutenção de bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de 

liberdade, inclusive as ações de valorização dos profissionais que trabalham nesses 

espaços. (BRASIL, 2010). 

 

O direito à educação escolar em prisões foi estabelecido recentemente, em 2010, 

pelas Diretrizes Nacionais para a oferta de Educação para Jovens e Adultos em Situação de 

Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais. Essas diretrizes garantem a oferta de 

professores qualificados, a certificação e continuação dos estudos. Segundo Julião (2016), um 

dos fatores que torna a formação educacional dentro das prisões extremamente necessária é a 

baixa escolaridade. 

De acordo com os dados do Infopen de 2014, o Estado do Rio Grande do Sul dispõe de 

96 unidades prisionais resultando em uma população carcerária aproximada em 28.125 presos 

e um índice de pessoas envolvidas em atividades de educação de 11%, sendo, portanto, uma 

média igual comparada com a média brasileira que é de 11%. Outra informação que merece 

destaque é a relação quantidade de alunos em comparação a quantidade de professores, na 

proporção de um professor para cada 19 alunos. 

Contudo, no Presídio Estadual de São Francisco de Paula existe uma sala de aula para a 

capacidade de até 50 alunos para um professor, visto que este número não representa o total de 

alunos matriculados ou/ de interessados em estudar. Conforme levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias-Infopen (2016), o nível de escolaridade da população carcerária 

brasileira, se concentra em torno de 50% no Ensino Fundamental Incompleto - representado no 

gráfico a seguir: 

 Figura 1 - Nível de escolaridade da população carcerária do Brasil 

 
 Fonte: INFOPEN (2016) 
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Segundo o gráfico a cima, do total de presos na época, 4% ainda se encontravam 

analfabetos. 

No Rio Grande do Sul, de modo semelhante, aproximadamente 60% da população 

carcerária masculina não apresenta o Ensino Fundamental completo, destes, 1,89% são 

analfabetos. Na população feminina, os dados demonstram um percentual de acréscimo em 

comparação à população masculina. No entanto, em torno de 53% também não concluíram o 

Ensino Fundamental, e 1,52% são analfabetas, conforme demonstram os gráficos abaixo. 

  Figura 2- Nível de escolaridade da população carcerária masculina do Rio Grande do Sul 

  Fonte: DEPEN, 2019. 

 

Figura 3 - Nível de escolaridade da população carcerária feminina do Rio Grande do Sul 

  Fonte: DEPEN, 2019. 

 

Segundo o Art. 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a educação 

é um direito humano que deve ser garantido a todos.  Toda pessoa tem direito à 
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instrução gratuita nos graus elementar e fundamental, orientada para o pleno desenvolvimento 

da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e das 

liberdades (ONU, 1948). Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB (1996) em seu Art. 37 assegura que “A educação de jovens e adultos será destinada 

àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio 

na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida”. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) segundo a Resolução nº 250 (RIO GRANDE 

DO SUL, 1999) e o Parecer nº 774 (RIO GRANDE DOSUL, 1999), é uma Modalidade de 

Ensino da Educação Básica Regular no Rio Grande do Sul. 

Deste modo, devem ser respeitadas as características do contexto de ensino, as 

especificidades e diversidades dos alunos da EJA. Sant'anna (2015), nos aponta para uma 

perspectiva mais compreensiva, considerando os […] “‘diferentes tempos’ dos alunos jovens e 

adultos, que necessitam ser reconhecidos e considerados diferentemente quanto aos ingressos, 

permanências e aprendizagens, que se constituem em seus ‘tempos próprios’”. 

Em artigo recente, a advogada Suélen Cavalcante (2017) destaca que a escolarização 

está estreitamente ligada à leitura, e esta prática, tem a função de construir o conhecimento e de 

propiciar a cultura. Além de diminuir consideravelmente a ociosidade dos presos. De acordo 

com Cavalcante, alguns chegam até a afirmar que a leitura diminui a reincidência criminal. 

Para Miotto (2017) a leitura tem o poder de mudar o destino das pessoas. “É a fuga 

daquele caminho traçado por gerações menos favorecidas da sociedade marginalizada. É 

dialogar com o tempo e viver experiências já vividas que só a leitura permite conhecer”.  

 

2.1 A LEITURA NO SISTEMA PRISIONAL 

A política cultural da leitura no Brasil ainda gera discussões. De um lado, busca-se 

incentivo por meio da distribuição de livros, que acontece geralmente por meio das escolas e 

projetos sociais; do outro, encontramos muitas vezes espaços precários para leitura nas 

instituições de ensino público e pouco vinculados aos Projetos Políticos Pedagógicos e das 

práticas educativas. Atualmente se passou a reconhecer a importância do hábito da leitura em 

todas as fases da vida; vista como crucial para que os indivíduos obtenham mais oportunidades 

e uma melhor qualidade de vida.  

É cada vez mais necessária a democratização da educação e da cultura, principalmente 

em um país de desigualdades geográficas, na qual geralmente, devido ao contexto social de 

muitos, esse acesso não é garantido. É importante pontuar que, infelizmente, todos esses 
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problemas sociais acabam sendo refletidos, quando muito, corroborando no Sistema 

Penitenciário Brasileiro (JULIÃO & PAIVA, 2014). 

Em relação aos termos remir-se, remição e redenção há pouca diferença, todos tem 

origem no latim e se vinculam à busca do perdão, pois provem de um sentido religioso, de 

resgate da pena ou salvação da alma. Até o século XVII a penitência era paga através de 

sofrimento e mutilação do corpo, nos dias atuais esta é “paga” pelo confisco do que se 

compreende como o maior bem do homem “a liberdade”. No século XVIII a detenção deixa de 

ser vista como uma forma de redenção e passa a ser vista como uma possibilidade de reforma 

do indivíduo (LIMA & MELO 2013). 

 A vinculação da atividade de leitura à remição de pena é resultado da ideia de punição 

como meio de se transformar o indivíduo através da lapidação da alma e não do sofrimento do 

corpo, portanto não é ingênuo afirmar que durante a experiência da leitura, algumas diferenças 

podem ocorrer no comportamento e visão de mundo do leitor. Em se tratando do apenado, é 

uma oportunidade de não ver essa atitude como um objeto de sua pena e sim, vê-lo como um 

sujeito. “A leitura passa a ser vista de uma perspectiva mais edificante, sendo possível se extrair 

a fórmula: mais leitura equivale a menos reclusão, portanto mais leitura equivale à liberdade 

conquistada mais precocemente” (LIMA & MELO, 2013). 

Segundo Paulo Freire (1983, p.23), o saber ler e escrever pode permitir mudanças na 

vida das pessoas privadas de liberdade transformando os indivíduos e propiciando a ampliação 

do conhecimento, abrindo horizontes na mente, aumentando o vocabulário, o que faz com que 

seja fundamental que todos frequentem uma sala de aula, para além de se alfabetizarem, 

tornando-se pessoas mais críticas, capazes de reconstruir sua identidade e redimensionar a sua 

autoestima. 

Para Lima e Melo (2013), a leitura literária pode ser observada como um importante 

caminho para a reorganização da narrativa pessoal do sujeito, também como um elemento vital 

para a sobrevivência do humano na sociedade, pois está vinculada a formação do ser e a 

participação social, coisas das quais o detento acaba sendo limitado, sendo assim, a literatura 

pode ser considerada como um direito. 

Esses autores fazem referência à declaração de Candido (1995) sobre a importância da 

literatura como forma de expressão ou de arte indispensáveis: 

 

Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de 

entrar em contato com alguma espécie de fabulação (...). Portanto, assim como não é 

possível haver equilíbrio psíquico sem o sonho durante o sono, talvez não haja 

equilíbrio social sem a literatura. Deste modo, é fator indispensável de humanização, 

sendo assim, confirma o homem na sua humanidade, inclusive porque atua em grande 
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parte no subconsciente e no inconsciente (CANDIDO, 1995, p. 242 – 243. Apud 

LIMA & MELO, 2013). 

 

Os projetos de leitura no sistema penitenciário são previstos desde 1984, conforme 

definido pelo Art. 21 da Lei de Execução Penal (LEP) que estabelece “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” (BRASIL, 1984). 

Contudo, apesar dos projetos de leitura estar assegurados em lei e demais convenções, 

ainda se constata a precariedade de locais destinados a essas práticas, como por exemplo: 

espaços pequenos, pouca luminosidade, infiltrações e carência de profissionais habilitados para 

auxiliar os usuários, visto muitas vezes o professor da rede escolar colaborar nos projetos e, 

quando muito, ser os próprios presidiários a cuidarem do acervo e da distribuição dos livros 

para os demais presos. Deste modo, torna-se corriqueira o dito popular: no papel é uma coisa, 

na prática é outra. 

Por outro viés, os autores Proença e Oliveira (2014) veem o Projeto de Remição por 

Leitura como alfabetização literária, proporcionando aos alunos um encontro com diversas 

leituras, contato com a escrita, acesso ao conhecimento, à educação, à cultura, possibilitando o 

desenvolvimento da capacidade crítica, de ler, de imaginar, de criar e desenvolver 

questionamentos acerca da organização social.  

Para estes autores, a leitura permitirá ao detento a oportunidade de se conhecer, se 

aprimorar como ser humano, aprendendo através de variadas narrativas sobre a construção 

histórica do mundo e como as lutas, perdas e ganhos se refletem nas relações sociais.  

Nesse sentido, o Programa de Remição da pena por leitura no Art. 3° vem ao encontro 

das diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação 

de liberdade nos estabelecimentos penais (2010) e prevê: 

 

[...] a oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais [...] estará 

associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação 

profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e 

manutenção de bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de 

liberdade, inclusive as ações de valorização dos profissionais que trabalham nesses 

espaços (BRASIL, 2010). 

 

Do mesmo modo é previsto um acervo de no mínimo 20 exemplares de cada obra a ser 

trabalhada no projeto. No Art. 4°, consta que o preso terá de 21 a 31 dias para leitura de uma 

obra literária e no final, deverá apresentar uma resenha sobre esta, o que possibilitará a remição 

de quatro (04) dias de pena, sendo possível a leitura de até 12 obras ao ano. O projeto deve ser 

acompanhado preferencialmente por um pedagogo e as resenhas devem ser analisadas por uma 
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comissão para verificação de aspectos relacionados à compreensão e compatibilidade do texto 

com conteúdo da obra lida. Na análise sobre esse projeto, Julião e Paiva (2014) acrescentam: 

 

[...] pode-se afirmar que ainda se carece de estratégias alternativas para a 

implementação de ações de tratamento penitenciário previstas na Lei de Execução 

Penal, pois, independentemente de questões de segurança que envolve a discussão 

sobre os diversos tipos de regime de privação de liberdade, o que está em jogo é o fato 

de os internos penitenciários continuarem a ser sujeitos de direitos, condição não 

subtraída pela condenação ou pela pena a eles imposta, o que implica, 

consequentemente, o dever (do Estado) em assegurar esses direitos, especialmente 

quando se encontram sob sua tutela (JULIÃO & PAIVA, 2014 p. 120). 

 

Os autores comentam sobre os mais de 1.100 estabelecimentos penais existentes no 

Brasil, na qual poucos possuem espaços infraestruturais, como previsto para a realização de 

atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer.  

Somente em 2011, com a aprovação pelo Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) da Resolução nº 9, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), 

estabeleceram-se as Diretrizes Básicas para a Arquitetura Penal, e neste caso, pensar em 

ambientes adequados para a prática de leitura.  

A referida Resolução tem entre seus objetivos, definir orientações gerais para a 

construção, ampliação e reforma de estabelecimentos penais, principalmente em parceria com 

o governo federal; e ainda:  

[…] determinar normas para a apresentação de projetos de construção, ampliação e 

reforma de estabelecimentos penais e para a celebração de convênios com a União; 

conceituar e classificar estabelecimentos penais; elaborar projetos arquitetônicos e 

projetos específicos – tipologia arquitetônica; além de apresentar a conceituação para 

projetos de arquitetura e engenharia de estabelecimentos penais (BRASIL, 2011). 

 

Outro problema frequente, citado anteriormente é o acervo disponibilizado aos presos, 

pois é considerado limitado e desatualizado; geralmente são livros didáticos ou de leitura 

variada. A maior parte dos livros é fornecida pela comunidade em campanhas de doação e por 

instituições públicas e privadas. Por vezes, uma parte pequena desse acervo corresponde à 

aquisição através de compra específica de obras para as salas de leitura no sistema penitenciário. 

Julião e Paiva (2014) nos trazem um exemplo bem-sucedido de ação realizada conjuntamente 

em 2008: 

 
[…] o Ministério da Justiça, em parceria com o Conselho da Justiça Federal, a 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados e do Movimento Nacional 

dos Direitos Humanos, realizou uma campanha nacional que arrecadou, no país, mais 

de 10 mil livros dos mais variados gêneros, como romance, crônica, autoajuda, ficção, 

história e literatura estrangeira. Não vem sendo diferente nos estados brasileiros. 

Várias são as experiências governamentais e não governamentais que incentivam a 

realização de campanhas pontuais de arrecadação de livros para o sistema 

penitenciário. (JULIÃO & PAIVA, 2014 p. 117). 
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Ações apontadas por Julião e Paiva, são fundamentais para que se amplie e diversifique 

os acervos literários. 

Nesta perspectiva, a Divisão de Educação Prisional do Departamento de Tratamento 

Penal da Susepe, concretizou ações por meio da Portaria 033/2019, sob a orientação das 

diretrizes legais para a Remição pela Leitura no Presídio Estadual de Cachoeira do Sul (RS). O 

estabelecimento prisional foi um dos pioneiros no Estado na execução da Remição pela Leitura. 

Segundo a equipe de analistas e direção do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e 

Adultos (Neeja), que atuam no Presídio de Cachoeira do Sul, a efetividade é o sucesso no 

trabalho desenvolvido, visto ser fundamental a articulação entre os servidores da segurança e 

os da educação. No Presídio, em 2019 havia uma média mensal de 30 participantes na ação, 

entre mulheres e homens, sendo que alguns destes era a primeira vez que realizaram a leitura 

de um livro.  

A equipe da Divisão de Educação Prisional da Susepe, que é responsável pela 

coordenação e acompanhamento das ações de remição pela leitura nas unidades prisionais do 

Estado, acredita que: 

A educação por si só é transformadora e que, através da leitura, é possível o 

desenvolvimento e a descoberta de habilidades e potencialidades que a pessoa muitas 

vezes nem imagina ter. “Essa ação de Remição pela Leitura traz um significado para 

além de dias remidos, é a aquisição de conhecimento na busca pela emancipação da 

pessoa” (INFORMATIVO ONLINE SUSEPE, 2019). 

 

Portanto, mesmo que ainda seja necessário ampliar o número de obras e a qualidade das 

mesmas, deve-se buscar investir em espaços adequados para o fomento da leitura e projetos 

educativos para a melhoria do ambiente prisional, assim como investir nas parcerias públicas-

privadas e na efetividade do trabalho desenvolvido. 

 

 

 

  



25 
 

3  METODOLOGIA 

Este estudo é pautado em uma pesquisa de abordagem qualitativa de caráter 

exploratório, especialmente em virtude da pandemia do Coronavírus (COVID-19).  Optou-se 

pela pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2008), permite ao pesquisador uma cobertura 

mais ampla dos fenômenos que este se dispôs a investigar, do que aquela que conseguiria 

pesquisar diretamente (no local), principalmente quando o problema de pesquisa necessita de 

dados muito distantes pelo espaço ou, provisoriamente inacessíveis como fora à situação atual 

do contágio do COVID-19. 

A pesquisa bibliográfica constitui o embasamento necessário e básico para a realização 

de estudos monográficos, que de modo geral, dispensa a elaboração de hipóteses. Segundo 

Michel (2009):  

 

[...] o levantamento bibliográfico é a essência do estudo exploratório, devendo ser 

acompanhado de anotações, registros, notas de aulas, além de apontamentos que se 

relacionarem com o tema de interesse, de forma a se constituir numa memória 

importante para o registro e redação do trabalho (MICHEL, 2009, p. 39). 

 

Assim, obteve-se referência em livros, artigos, periódicos, pesquisas acadêmicas e leis 

sobre o tema. Com intuito de verificar os benefícios do hábito e/ou da prática de leitura no 

contexto dos internos penitenciários, foi desenvolvida uma análise relacional entre o objeto de 

pesquisa e as abordagens dadas pelos autores. Desta forma, obtiveram-se três registros para 

análise, ou seja, três participantes da pesquisa, que participam de igual forma do Programa de 

Remição pela Leitura no sistema Penitenciário de São Francisco de Paula-RS.  

Primeiramente fora verificado se os detentos gostariam de participar da pesquisa. Após 

o consentimento verbal dos mesmos, foram entregues folhas avulsas contendo breve 

questionário de cinco perguntas com questões de perfil, como idade e escolaridade, sem 

identificar os nomes. A participação dos três detentos foi voluntária, mediada pela direção do 

presídio que se dispôs a colaborar na pesquisa. Cabe esclarecer, que outros internos foram 

convidados, mas não tiveram interesse em participar. 

O questionário de perguntas abertas foi respondido individualmente de acordo com as 

questões a seguir (APENDICES A, B, C) 1: 

                                            

1 Cabe salientar que houve autorização e colaboração da direção do presídio de São Francisco de Paula-RS para a 

coleta desses dados. 
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a. Quais os benefícios que a leitura trouxe para você nesse período no 

sistema prisional? 

b. Qual é o prazer que a leitura proporciona? 

c. Quais os livros que você mais gosta de ler? 

As respostas, mesmo breves, auxiliaram a verificar a percepção que as pessoas privadas 

de liberdade, em estabelecimentos prisionais têm sobre o significado da leitura, e como o hábito 

da leitura pode ser benéfico para as pessoas reclusas.   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS: A LEITURA COMO UMA OPÇÃO PARA O 

TEMPO LIVRE 

 

É necessário esclarecer, que em virtude da pandemia do Covid-19, não foi possível o 

acesso a um número maior de detentos para melhor levantamento de dados. Por motivo de 

saúde pública a rotina do presídio fora toda adaptada, inclusive com a diminuição da jornada 

de trabalho de agentes e analistas. Resguardada às saídas de emergência, as demais atividades 

foram canceladas provisoriamente enquanto se mantivesse o alto índice de contágio, como 

visitas de familiares e atividades escolares; não sendo diferente a incursão do pesquisador neste 

período. Por este motivo, os dados sobre a efetividade do Programa de Remição por Leitura no 

município de São Francisco de Paula foram limitados. Contudo, segundo informações da 

Susepe (2020), os últimos três meses de 2020, a população carcerária da unidade de São 

Francisco de Paula manteve-se em média com 80 presos. Os participantes do Programa de 

Remição pela leitura foram aumentando gradativamente desde 2017 com a participação de 12 

presos. Em 2018 foram 17; em 2019 houve um acréscimo significativo de 26 participantes; 

neste último ano de 2020 somente um preso aderiu ao Programa. 

Para esta pesquisa houve três participantes, com idades entre 40 e 60 anos e escolaridade 

entre a antiga 7ª série do Ensino Fundamental e o Ensino Médio completo. 

Quando questionados sobre os benefícios que a leitura trouxe para eles durante o período 

em que estão cumprindo a pena, as respostas foram similares: conhecimento, aprendizado, 

“relaxamento na memória”, prazer, conforto espiritual e ampliação dos horizontes. Indo ao 

encontro das ideias de Proença e Oliveira (2014) que afirmam que “a remição pela leitura pode 

possibilitar aos apenados a oportunidade de acesso ao conhecimento, à educação, à cultura, o 

desenvolvimento da criticidade e da criatividade, permitindo que este conheça e se posicione 

sobre o meio social, político e profissional em que está inserido”.  

Sobre o prazer proporcionado pela experiência da leitura, relataram: “a leitura me leva 

para outras partes do mundo que eu gostaria de conhecer e me faz viajar no tempo”; “o prazer 

de viajar, atravessar continentes, histórias, costumes, adquirir conhecimentos”; e “abriu minha 

visão para o mundo”. Para Lima e Melo (2013), a leitura é um importante caminho para o sujeito 

se manter ativo e participativo na sociedade, mesmo diante das limitações impostas pela 

privação de liberdade, a literatura permite ao leitor ir além dos limites físicos, utilizando o 

conhecimento e a imaginação. 

Em relação ao gênero literário, os três participantes afirmaram que gostam dos mais 

variados tipos, entre eles: política, história, poesia, ficção, policial, biografias, romance e 
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romance espírita, didáticos, dissertativos e narrativos. Verifica-se pelas respostas que estes 

possuem acesso a uma variedade de gêneros textuais.  

Percebe-se ainda que a leitura é vista de forma edificante, como algo que permite uma 

mudança de perspectiva, que proporciona até mesmo alívio na rotina do apenado. Segundo 

Freire (1983), a partir da leitura a pessoa pode reconstruir sua identidade e redimensionar sua 

autoestima. 

De acordo com Onofre (2012, p. 53), entre as pessoas em privação de liberdade, paira 

um sentimento de “tempo perdido, destruído ou tirado de suas vidas”, ou de “tempo morto” nas 

palavras de Goffman (1961), essa interpretação pode estar entre os motivos que os levam a 

buscar a escola ou outras atividades que os façam “fugir da realidade”, como as aventuras, mitos 

e contos:  

 

[...] a possibilidade de poder sair da cela, distrair a mente e ocupar seu tempo com 

coisas úteis. Quando os alunos se referem à escola como espaço onde ocupam a mente 

com coisas boas e preenchem o tempo ocioso, pode-se atentar para a falta de 

atividades em que vivem (ONOFRE, 2012). 

 

No ano de 2020, diante do isolamento social decorrente do Covid-19, as pessoas em 

geral puderam sentir um pouco a sensação da privação de liberdade. É óbvio que de modo muito 

mais brando, porque estavam no conforto de suas casas e convivendo com suas famílias. Diante 

desta realidade se fez necessário buscar alternativas para passar o tempo e aliviar o estresse, na 

qual muitas pessoas encontraram este alívio na leitura, aproveitando este tempo para crescer 

culturalmente e intelectualmente, muitas vezes até moralmente, repensando seus conceitos.  

Para averiguar o impacto da pandemia na vida cultural dos brasileiros, o Itaú Cultural e 

o Datafolha realizaram em setembro de 2020 a pesquisa “Hábitos culturais pós-pandemia e 

reabertura das atividades culturais”. Os dados apontam que a maioria dos brasileiros (66% dos 

entrevistados) deseja realizar pelo menos uma atividade cultural assim que for normalizada a 

vida social. No entanto, o estudo também revela um cenário de exclusão que antecede a 

pandemia: nos últimos 12 meses, 48% dos entrevistados não realizaram nenhuma das atividades 

mencionadas no levantamento: assistir a espetáculos de música, circo, dança e teatro, ou saraus 

de poesia, literatura e música; participar de atividades infantis; e visitar bibliotecas, centros 

culturais e museus. 

Foram ouvidos 1.521 indivíduos, entre 16 e 65 anos, em todas as regiões do país. A 

margem de erro dos percentuais é de três pontos para mais ou para menos. 

Em questionamento de múltipla escolha, 44% dos respondentes afirmaram que desejam 

voltar a frequentar salas de cinema, atividade que lidera os índices da questão. 
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Entre aqueles que realizaram atividades culturais nos últimos 12 meses, as bibliotecas 

ganham destaque. Muitas delas promovem ações culturais e estão distribuídas pelas cidades e 

o interior. Segundo análise do diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron: 

 
[…] Chamou a atenção à relevância das bibliotecas. O potencial das pessoas voltarem 

a ir a esses espaços na reabertura foi de 36% entre aqueles que os frequentaram alguma 

vez na vida, e de 65% para quem foi nos últimos 12 meses. Este último indicador é o 

maior entre todas as categorias apresentadas na pesquisa. A biblioteca é o lugar de 

ampliação de conhecimento, é ponto de encontro onde se dialoga com diferentes 

faixas etárias e classes sociais (ITAÚ CULTURAL, 2020). 

 

Neste contexto, observa-se que o Brasil apesar de demonstrar um baixo índice na 

qualidade de ensino, o hábito da leitura tem aumentado gradativamente, principalmente com o 

desenvolvimento de projetos sociais, programas governamentais e iniciativas de muitas famílias 

que querem melhorar o desempenho escolar e cultural dos seus filhos. 

Quanto a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, certamente ela provoca posicionamentos 

contraditórios, pois nem todo o detento que lê um livro faz porque gosta de ler, mas sim, porque 

será beneficiado com a remição. Da mesma forma, reconhece-se que os resumos enviados à 

banca examinadora do sistema penitenciário, por vezes, são textos copiados e/ou mal 

elaborados, o que requer muita atenção dos dirigentes e da equipe avaliadora no momento de 

avaliar os resumos elaborados.  

Assim, os profissionais que trabalham neste sistema reconhecem que se deve evitar 

qualquer sentimento ilusório. Essa percepção é referenciada por Souza (2020 apud MAGNUS, 

2012, p. 94) por meio da narrativa de um servidor a respeito da ambiguidade de sentimentos, 

quando o mesmo afirma: “Esse espaço de leitura não é a salvação da pátria -, não é por que o 

guri vai ler que ele vai virar bonzinho. Mas o livro tem o poder de marcar a vida das pessoas. 

De suprir as tuas dúvidas, os teus anseios”. 

Neste sentido, corroboro com Souza (2014) ao constatar que o hábito da leitura na 

privação de liberdade está voltado tanto para o ensino-aprendizagem quanto para a ocupação 

do tempo livre. Portanto, é de suma importância reconhecer e valorizar as pequenas 

oportunidades, como a qualidade das relações sociais, a boa convivência nos espaços de lazer 

que atentam para a ressignificação da saúde mental e, ao acesso aos bens culturais, geralmente 

distante deste público. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre os benefícios da 

leitura para as pessoas que estão em situação de privação de liberdade, podendo possibilitar 

entretenimento, aquisição de novos conhecimentos e também a redução da pena através da 

remição pela leitura. Na bibliografia consultada verifica-se que a leitura pode ser uma boa 

alternativa para a ressocialização do preso, mas, infelizmente, também se constata que na 

maioria dos estabelecimentos prisionais não há uma estrutura adequada para a leitura e outras 

atividades culturais, bem como os livros disponibilizados na maioria das vezes não são atrativos 

e de interesse dos apenados.   

Observando o que os autores estudados citam em seus trabalhos, o sistema prisional 

brasileiro está sobrecarregado e deficitário no sentido de humanizar e socializar as pessoas que 

cometeram algum delito e que estão cumprindo pena. Dada à importância do tema, nota-se que 

é necessário à realização do desenvolvimento de mais projetos voltados para a integração e 

profissionalização, com maiores investimentos que possibilitem espaços dignos para o lazer, o 

esporte, a saúde e a cultura para estas pessoas, ou seja, espaços pensados e estruturados não só 

com o objetivo de punir, mas, de verdadeiramente ressocializar. 

Durante a realização deste trabalho uma das principais dificuldades encontradas foi o 

isolamento social devido à pandemia de Covid- 19, que acabou impedindo o acesso presencial 

ao sistema carcerário para a coleta de dados. Também se deparou com a dificuldade de 

encontrar dados mais atualizados nas plataformas digitais de informação referentes à leitura no 

sistema carcerário brasileiro. Percebe-se, que muito disto, se deve ao fato de nosso país ser 

extenso e muitas das informações não serem divulgadas, geralmente por falta do interesse 

midiático de notícias desta área. Do mesmo modo, verifica-se que não há muitas pesquisas 

relacionadas à privação de liberdade de adultos com o hábito da leitura. Os poucos estudos 

sobre o tema fazem com que haja poucas informações e interesse sobre a educação e a leitura 

nas penitenciárias. 

Diante deste contexto, conclui-se pela relevância desta pesquisa, destinada tanto ao 

público acadêmico quanto para os gestores responsáveis pelas instituições prisionais, escolas, 

institutos e fundações culturais, com intuito de dar visibilidade ao tema da leitura na privação 

de liberdade de detentos. 

Chega-se à conclusão, que para adquirir o hábito da leitura, não há limite de idade, tão 

pouco local específico, classe social ou tempo certo. Em todos os momentos e para todos os 

públicos a leitura será passaporte para o conhecimento, lazer, saúde mental e liberdade
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARTICIPANTE 2 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO PARTICIPANTE 3 

 

 
 


