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I - Introdução
Este estudo é uma iniciativa do Grupo Educação nas
Prisões, composto pela Ação Educativa, Unifesp,
Conectas Direitos Humanos, Instituto Terra,
Trabalho e Cidadania (ITTC), Remição em Rede,
Núcleo Especializado de Situação Carcerária da
Defensoria Pública/SP e Grupo de Atuação Especial
de Educação (GEDUC), do Ministério Público/SP.
O Grupo Educação nas Prisões foi criado em 2006
e tem atuado na defesa do direito à educação de
pessoas privadas de liberdade no sistema prisional,
implementando estratégias como produção de
conhecimento, posicionamentos públicos, advocacy
junto aos poderes legislativo e executivo, promoção
de ações judiciais e na organização de debates,
seminários, audiências públicas e rodas de conversa
sobre a garantia do direito humano à educação de
pessoas privadas de liberdade.

Durante a 4ª Semana de Formação em Direitos
Humanos e Educação Popular da Ação Educativa,
em julho de 2019, o Grupo Educação nas Prisões
realizou a Roda de conversa Remição penal:
educação popular nas prisões com o objetivo
de reunir organizações, coletivos, entidades,
movimentos sociais e universidades que atuam
em projetos de educação não-formal no sistema
prisional do país para debater, refletir e levantar
diagnósticos sobre iniciativas que buscavam garantir
o direito humano à educação no cárcere, com foco
na remição da pena a partir de práticas de leitura,
esporte, cultura, entre outras. Como resultado
das conversas foram sistematizadas propostas de
atuação conjunta em defesa do direito à educação
não-formal de pessoas privadas de liberdade para
esse fim. Uma delas foi a elaboração coletiva de
parâmetros para a remição da pena pela leitura
como forma de contribuir com o debate e normativas
que orientassem os projetos, Unidades Prisionais,
órgãos do governo e sistema de justiça neste
trabalho.

Para aprofundar o debate o Grupo Educação nas
Prisões participou de seminários como o “Remição
em Rede: formação de leitores e diminuição de
pena”, realizado pelo projeto Remição em Rede
em parceria com o Núcleo de Situação Carcerária
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em
novembro de 2019, e realizou uma Oficina no dia
02 de dezembro de 2020, via Plataforma Zoom, com
entidades, movimentos, colet ivos e universidades
que atuam no campo1. Além disso, o Grupo aplicou
um questionário on-line, disponível no período de 16
de dezembro de 2020 a 14 de março de 2021, para
levantar o perfil dos projetos que atuam no sistema
prisional, assim como realizar um diagnóstico de
suas práticas e ações para fins de remição da pena
pela leitura e outras atividades de educação nãoformal no sistema prisional2.

Este relatório sintetiza os resultados destas
iniciativas e poderá contribuir com órgãos do
governo, instâncias participativas, universidades
e sociedade civil organizada no debate, no
monitoramento e na efetivação do direito à educação
nas prisões com foco na remição da pena a partir das
experiências já existentes de educação não-formal
no cárcere.

1
Participaram a Ação Educativa, Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC), Defensoria Pública de São Paulo - Núcleo de Situação Carcerária, Unifesp, Ler Liberta - Faculdade
Direito de Vitória (ES), Remição Em Rede, Liberdades Poéticas, Leitura Liberta, Bibliotecas prisionais, Companhia das Letras, Núcleo de Pesquisa da Pena e Execução Penal
da FDUSP, Grupo Travessia.

Responderam ao questionário o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Psicologia Educação e Trabalho (CPET), Câmpus do Pantanal (CPAN), da Universidade
Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS); Sarau Asas Abertas - Poetas do Tietê; Corpos Indóceis e Mentes Livres - Organização de Mulheres Negras em Defesa da Vida de
Pessoas Encarceradas; Cárcere Expressão e Liberdade; Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) - Campus Januária; Observatório da violência e sistema prisional
vinculado, CPET - CPAN - UFMS; Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) - Minas Gerais, Programa de Extensão Virando
a Página; Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville - Santa Catarina; Remição Em Rede; Liberdades Poéticas; Leitura Liberta e Companhia das Letras.

2
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II - Marcos Legais

Fruto de intenso processo de elaboração, negociação
e mobilização social que contou com seminários nas
diferentes regiões do país e envolveu representantes
dos governos estaduais das áreas da educação e
administração penitenciária, além de pesquisadores
e organizações da sociedade civil dos campos da
educação e direitos humanos, foi estabelecida, em
2010, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),
a Resolução nº 2/2010, que trata das Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCNs) para a Educação nas
Prisões.

A Resolução nº 2/2010 inseriu a educação nas
prisões na modalidade Educação de Jovens e Adultos
(EJA), garantindo a presença de profissionais
habilitados na condução das atividades educacionais,
o financiamento público, material didático e
merenda escolar. Assim, as pessoas em situação de
privação de liberdade no sistema prisional passaram
a usufruir dos mesmos direitos garantidos aos
educandos e às educandas que frequentam as redes
públicas de ensino.
Em São Paulo, essa determinação começou a ser
cumprida em março de 2013, substituindo o modelo
anterior em que o aumento da escolarização estava
vinculado apenas à participação em Exames de
Certificação. Os estudos preparatórios para esses
exames eram realizados com apoio de monitores/
as presos/as que, em geral, tinham ensino médio
completo ou curso superior incompleto.

A Lei nº 12.433/2011, que alterou a Lei de Execução
Penal (LEP), Lei nº 7.210/1984, estabeleceu a
redução de pena por estudo à proporção de 1 dia
para cada 12 horas de estudo. Essa lei ampliou o
significado da educação em prisões, uma vez que até
então, apenas o trabalho poderia ser utilizado para a
remição da pena, uma vez que a LEP já determinava
que a cada 3 dias de trabalho, 1 dia da pena poderia
ser diminuído.
Com o objetivo de estimular a adoção das
orientações definidas na Resolução nº 2/2010 e
criar condições para que o processo de remição
de pena de educação, regulamentado pela Lei
08

12.433/2011, pudesse avançar, foi publicado o
Decreto nº 7.626/2011, que condicionou o repasse
de recursos financeiros para cada um dos 27 estados
da federação à formulação de Planos Estaduais de
Educação específicos para a educação nas prisões
com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento
educacional no sistema prisional. Esses Planos
específicos devem estar articulados aos Planos
Estaduais e Nacional de Educação.
Recentemente o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) aprovou a Resolução nº 391, de 10 de maio
de 2021, que revoga a Recomendação CNJ nº
44/2013 e estabelece procedimentos e diretrizes
a serem observados pelo Poder Judiciário para o
reconhecimento do direito à remição de pena por
meio de práticas sociais educativas em unidades de
privação de liberdade, “(...) tais como as de natureza
cultural, esportiva, de capacitação profissional, de
saúde, dentre outras, de participação voluntária,
integradas ao projeto político-pedagógico (PPP)
da unidade ou do sistema prisional e executadas
por iniciativas autônomas, instituições de ensino
públicas ou privadas e pessoas e instituições
autorizadas ou conveniadas com o poder público
para esse fim” (Art.2º, II)”.
Nesse novo contexto, as pessoas presas aprovadas
em exames nacionais como o Exame Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) e o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) terão sua pena remida considerando
50% da carga horária definida legalmente para
cada nível de ensino, fundamental ou médio, no
montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os
anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e
duzentas) horas para o ensino médio ou educação
profissional técnica de nível médio, acrescida de
1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação
(Art. 3º, Parágrafo único). A participação em
atividades de educação não-formal como esporte
e cultura resultará em remição da pena segundo a
mesma medida das atividades de educação formal,
considerando número de horas de participação,
independente de aproveitamento.
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Já com relação à leitura a pessoa presa terá o prazo
de 21 (vinte e um) até 30 (trinta) dias para realizar
a leitura de obra literária, devendo apresentar em
até 10 (dez) dias após esse período um relatório de
leitura a respeito da obra conforme roteiro fornecido
pelo Juízo competente ou Comissão de Validação
(Art.5º, IV). E “para cada obra lida corresponderá
a remição de 4 (quatro) dias de pena, limitando-se,
no prazo de 12 (doze) meses, a até 12 (doze) obras
efetivamente lidas e avaliadas e assegurando-se a

possibilidade de remir até 48 (quarenta e oito) dias a
cada período de 12 (doze) meses” (art.5º, V).
Com a Resolução do CNJ a remição, por meio de
atividades de educação não-formal, deixa de ser uma
recomendação e passa a ser um marco legal que deve
ser seguido pelos 27 estados da federação e pela
União.

III - Contexto
A população carcerária brasileira aumentou em
60% entre os anos de 2009 e 2019. O Brasil está em
3º lugar no ranking mundial de maior número de
pessoas encarceradas, com mais de 755.000 pessoas
presas, perdendo apenas para os Estados Unidos
e a China. Com um déficit de 312.925 mil vagas, a
taxa de ocupação média das unidades prisionais
brasileiras é de 170%, na prática, isso significa
que espaços destinados a 10 pessoas presas são,
em média, ocupados por 173. Esse crescimento
acelerado que gerou uma superlotação ainda maior
das unidades prisionais tem tornado os ambientes
carcerários, que sempre foram precários, cada vez
mais insalubres, evidenciando o caráter perverso da
política de encarceramento em massa adotada pelo
país.
O levantamento do perfil da população prisional no
Brasil indica que mais de 96% é do sexo masculino.
Essa população é composta majoritariamente por
jovens entre 18 e 29 anos, 54%, e por pessoas
negras (pretas e pardas), 64%4, embora os/
as negros/as representem 56% da população
brasileira5.
3

Os dados de escolaridade evidenciam que mais
de 51% das pessoas presas não concluiu o ensino
fundamental, 15% não tem o ensino médio completo
e apenas 0,5% tem educação superior completa.
Apesar da baixa escolaridade, somente 10,6%
do total de pessoas encarceradas participam de
atividades educacionais. Desses 9,6% estavam
envolvidos em atividades de educação formal e
1% em atividades educacionais complementares,
de educação não-formal como leitura, esportes e
cultura6.

A partir do conjunto de informações é possível
comprovar a seletividade do sistema prisional
brasileiro que, em sua maioria, prende jovens,
negros e com baixa escolaridade. Apesar de mais
da metade da população carcerária não ter ensino
fundamental completo, nota-se, com base nos dados,
um sério problema de oferta educacional que priva
as pessoas presas do Direito Humano à Educação,
apesar das legislações vigentes.

Fonte: Infopen, 2019.

4

Fonte: Infopen, 2017.

5

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do IBGE, 2020.

6

Fonte: Infopen 2017
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Um levantamento realizado pelo Grupo Educação
nas Prisões a partir de um pedido de informação
para a Secretaria de Administração Penitenciária
do Estado de São Paulo7(SAP/SP), em 2021,
demonstrou que, em 2019, dos participantes em

atividades que geram remição de pena no estado,
69,7% estavam no trabalho, 26,2% em atividades de
educação formal e menos de 4,1% em atividades de
leitura.

Interessante notar que, no ano de 2020 (Gráfico
2 abaixo), em que se iniciaram as restrições de
convívio social devido à pandemia de Covid-19 no
Brasil, o percentual de pessoas presas em atividades
laborais aumentou se comparado ao ano anterior
(87,6%), chegando nas Unidades masculinas à
91,4%. Já os percentuais referentes à participação
em atividades educacionais diminuíram para 9,2%
nas escolas e 3,2% nas atividades de leitura.

A principal hipótese para que isso tenha ocorrido
é que os órgãos do governo não garantiram as
condições necessárias para que as pessoas presas
dessem continuidade às atividades educacionais
no modelo remoto, privando-as ainda mais desse
direito. Nas Unidades femininas a participação em
atividades de leitura caiu de 8,1% em 2019, para
2,1% em 2020.

7

10

Mais de 30% da população carcerária do Brasil está no Estado de São Paulo (Infopen).
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Já com relação ao percentual de dias remidos por
tipo de atividade nos últimos três anos nota-se,
no Gráfico 3, que não houve avanço na garantia
do direito à educação das pessoas presas no país.
Enquanto o trabalho se manteve, gerando mais de
80% dos dias remidos, a educação formal seguiu,

em média, com apenas 17%. Chama atenção
que a leitura em todos os anos ficou abaixo de
1%, evidenciando que as iniciativas e projetos
desenvolvidos nesse campo são ainda muito
pontuais.
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Os baixos índices de promoção de atividades de
leitura e de reconhecimento da remição mostram
que transformar essa prática em política que
considere a educação não-formal para fins de

remição como direito humano das pessoas
encarceradas ainda é um grande desafio.

IV - Histórico do Grupo Educação nas Prisões
São inúmeros os desafios para se efetivar o direito
à educação de pessoas jovens e adultas presas
no Brasil. Para monitorar a garantia desse direito
fundamental, organizações que atuam no campo da
defesa dos Direitos Humanos constituíram, em 2006,
o Grupo Educação na Prisões. O Grupo era composto
pela Ação Educativa; Conectas Direitos Humanos;
Núcleo Especializado de Situação Carcerária da
Defensoria Pública/SP; Instituto Terra, Trabalho
e Cidadania; Instituto Práxis Direitos Humanos;
Geledés – Instituto da Mulher Negra e Pastoral
Carcerária.
Foram várias as estratégias de atuação do Grupo
Educação nas Prisões: produção de conhecimento e
pesquisas que subsidiam o debate público sobre a
educação no ambiente prisional; posicionamentos
públicos em relação a políticas e programas
específicos; organização de eventos (rodas de
conversa, seminários, colóquios, debates) para
discutir e exigir posicionamento do governo sobre
a questão; advocacy junto aos poderes Legislativo e
Executivo e promoção de ações judiciais em defesa
de um grupo específico de mulheres presas em São
Paulo.
O diálogo com o Poder Executivo e a participação
nos espaços de incidência política possibilitou,
por exemplo, que o Grupo contribuísse com várias
outras organizações e movimentos que atuam no
campo com a construção da Resolução do Conselho
Nacional de Educação n. 2/2010, que trata das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
nas Prisões.
Além dessa grande conquista em âmbito nacional
o Estado de São Paulo, que concentra a maior
população carcerária do Brasil, mais de 30% das
pessoas presas, foi objeto de forte incidência
do Grupo para que se adequasse ao previsto
nas Diretrizes, pois, até 2012, quem assumia
12

a responsabilidade da oferta educacional nas
unidades prisionais era a FUNAP (Fundação Prof. Dr.
Manoel Pedro Pimentel), vinculada à Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo
(SAP/SP). Na prática, quem efetivamente ministrava
as aulas – quando elas aconteciam – eram pessoas
presas com maior escolaridade.

Nesse cenário, era urgente fazer com que a oferta
educacional nas Unidades Prisionais fosse de
responsabilidade da Secretaria de Educação do
Estado (SEE), com a presença de profissionais
habilitados/as na condução das atividades
educacionais, o financiamento público, material
didático e certificação, tal como previam as
Diretrizes Nacionais. Após muita pressão durante
audiências públicas e debates, nos posicionamentos
do Grupo nesses espaços e em notícias veiculadas na
imprensa, a SEE, em 2012, passou a ser responsável
pela oferta educacional para pessoas presas como
parte da política de educação de jovens e adultos.
O desafio era então construir, com participação da
sociedade, uma proposta específica para jovens
e adultos em situação de privação de liberdade,
concretizada no Plano Estadual de Educação nas
Prisões.
Em âmbito nacional o Grupo elaborou um
pedido formal, ou seja, uma representação, ao
Ministério Público Federal (MPF), que solicitava o
acompanhamento de quais ações estariam sendo
desenvolvidas nos 26 diferentes estados e Distrito
Federal, para a implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais. Este pedido desencadeou
uma série de pedidos de informação feitos pela
Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos
(PFDC) sobre a construção de Planos Estaduais para
a Educação nas Prisões que deveriam detalhar as
ações dos estados para efetivar as Diretrizes e estar
articulados aos Planos Estaduais de Educação.
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No Estado de São Paulo, a participação da Ação
Educativa, no Fórum Estadual de Educação,
possibilitou que o texto do Plano Estadual de
Educação, proposto pelo Fórum, para tramitação
na Assembleia Legislativa do Estado (ALESP),
contemplasse nas Metas sobre Educação de Jovens
e Adultos, a garantia do direito à educação para as
pessoas presas, por meio da ampliação do acesso
e melhoria da qualidade educacional. Porém, o
texto apresentado pelo Fórum foi modificado pelo
Governo, sem diálogo, e as Metas e Estratégias
relacionadas ao direito à educação nas prisões que
haviam sido propostas foram vetadas na versão final.
Foram muitas também as tentativas de participação
do Grupo nas discussões sobre o Plano Estadual de
Educação nas Prisões/SP, promovendo audiências
públicas e debates. Além disso, foram enviados, por
meio da Lei de Acesso à Informação (LAI), pedidos
de informações sobre o Plano. Porém, não havia
disponibilidade do governo em tornar esse processo
participativo e o documento público.
A partir de uma pesquisa realizada em 2011 em uma
penitenciária feminina da cidade de São Paulo, a
Penitenciária Feminina de Santana (PFS), constatouse que 79% das mulheres presas gostariam de
estudar e o conflito do horário das aulas com o
horário de trabalho era a principal razão para que
abandonassem os estudos8. Por ser o trabalho
remunerado, ainda que pouco remunerado, e com
chances maiores de remição da pena garantida, a
lei de remição de pena por estudo é de 2012, as
mulheres escolhiam o trabalho.
Nesse contexto, o Grupo decidiu, em 2012, recorrer
diretamente à via judicial propondo a ação civil

pública n. 0015931-64.2012.8.26.0053, ao Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP), com o objetivo de
ampliar a oferta educacional na PFS, por meio da
educação noturna. A ação visava enfrentar dois
argumentos recorrentes no debate com os poderes
Legislativo e Executivo: (1) o da falta de recursos
e estrutura para a ampliação da oferta e; (2) o da
segurança, já que a oferta de ensino noturno poderia
colocar em risco a segurança da Unidade Prisional.

Durante o processo da ACP houve uma audiência
de conciliação onde o juiz determinou a atualização
da pesquisa para verificar se o interesse das presas
pelo estudo permanecia ou não. Assim, em março de
2014, uma equipe de pesquisadoras e pesquisadores
realizou um levantamento amostral (5% do total
de presas) e a demanda pela educação noturna foi
de 87,2% das mulheres entrevistadas que, em sua
grande maioria, trabalhavam e estavam dispostas a
estudar, caso houvesse o ensino noturno.

A ação civil pública tramitou durante 5 anos e em
julho de 2017 o Grupo de Educação nas Prisões
ganhou a apelação em segunda instância no Tribunal
de Justiça de São Paulo e o Estado, a partir daí, teria
o prazo de 1 ano para começar a implementar a
educação noturna na Penitenciária Feminina de
Santana. De acordo com informações da direção
da Unidade, as aulas noturnas na PFS começaram
no início de fevereiro de 2018 e seriam ofertadas
exclusivamente para as mulheres presas que
trabalhavam durante o dia. Ainda segundo a direção,
a procura foi acima da média esperada.

8
A Penitenciária Feminina de Santana possuía mais de 2500 presas e havia, aproximadamente, 200 vagas para a escola; 100 no período
matutino e 100 no vespertino que sempre estavam ocupadas.
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V - Abrangência do estudo
A análise dos dados irá considerar tanto os
resultados da Oficina realizada em dezembro de
2020, como do questionário aplicado no início de
2021, oportunidade em que foi possível aprofundar
aspectos do diagnóstico sobre projetos de leitura
desenvolvidos no sistema prisional do Brasil.

Assim, este estudo irá considerar as contribuições de

22 organizações , coletivos, projetos e Universidades
participantes das iniciativas e que atuam em 7
Estados localizados nas 5 diferentes regiões do país.
A maioria dos projetos (63,6%) atuava no Estado
de São Paulo, onde se concentra a maior população
carcerária do Brasil (mais de 30% do total) e
também local de forte incidência do Grupo Educação
nas Prisões.

Sobre a missão das instituições, coletivos e
movimentos que preencheram o questionário foi

possível notar que a maioria (30,8%) atuava para
realizar atividades de leitura e/ou produção literária.

9
Das 22 organizações, 13 responderam o questionário, 12 participaram da Oﬁcina e três delas registraram presença nos dois momentos (responderam o questionário e
participaram da Oﬁcina).

Ação Educativa, Instituto Terra Trabalho e Cidadania (ITTC), Defensoria Pública de São Paulo - Núcleo Especializado de Situação Carcerária, Unifesp, Ler Liberta Faculdade Direito de Vitória (ES), Remição Em Rede, Liberdades Poéticas, Leitura Liberta, Bibliotecas prisionais, Companhia das Letras, Núcleo de Pesquisa da Pena e
Execução Penal da Faculdade de Direito da USP, Grupo Travessia, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Psicologia Educação e Trabalho (CPET-CPAN-UFMS), Sarau
Asas Abertas - Poetas do Tietê, Corpos Indóceis e Mentes Livres - Organização de Mulheres Negras em Defesa da Vida de Pessoas Encarceradas, Cárcere Expressão e
Liberdade, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) - Campus Januária, Observatório da violência e sistema prisional vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas
sobre Cultura Psicologia Educação e Trabalho (CPET-CPAN-UFMS), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) - Minas
Gerais, Programa de Extensão Virando a Página e Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville, Santa Catarina.
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Interessante que na mesma proporção, 15,4%, as
entidades, coletivos e movimentos apontaram como
perspectivas institucionais a garantia dos Direitos
Humanos, o enfrentamento das desigualdades, o
desencarceramento e a remição de pena pela leitura.
Nesses casos há uma aposta na atuação com leitura
em prisões para atingir uma perspectiva mais ampla.

Uma parte das instituições, 15,4%, declararam ainda
que tinham como missão produzir conhecimento
e fazer pesquisas, isso ocorre principalmente nos
casos das Universidades e Institutos Federais.

VI - Projetos de Leitura no Sistema Prisional
Com relação especificamente aos projetos de leitura,
a maioria das respostas (26,5%) apontou como
objetivo a garantia do acesso à leitura, seguida da

redução de penas e da promoção da autoestima
e autonomia do pensamento das pessoas presas
(20,6%).

Dos 13 projetos que responderam ao questionário, 8
eram parceiros das Unidades Prisionais, 3 de Órgãos

do Governo, 1 de Unidades Prisionais e Órgãos do
Governo e 1 da Pastoral Carcerária.

Interessante comentar que um desafio levantado
durante a Roda, Remição Penal: educação popular
nas prisões, foi referente à tomada de decisões e
orientações com relação às atividades de leitura nas

prisões que dependiam muito de cada direção de
Unidade. Isso se dava em decorrência da ausência
de marcos legais, diretrizes e normativas que
orientassem os sistemas e unidades prisionais.
15
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Sobre o tempo de existência dos projetos, 5 atuavam
de 3 a 4 anos e 11 meses, 4, há mais de 5 anos, 3 de 1

a 2 anos, e apenas 1, há menos de um ano.

A maior parte dos projetos atendia de 2 a 4
Unidades, 46,2%, 38,5% atendia uma única Unidade

e 15,4% mais de 10 Unidades, conforme tabela
abaixo.

Já com relação à quantidade de pessoas atendidas
pelos projetos nota-se que a maioria deles, 69,2%,

atendia mais de 100 pessoas encarceradas.

A realização de clubes de leitura e atividades
de leitura e/ou escrita apareceu na maioria das
respostas (56,5%) como principal estratégia
dos projetos, seguida do envio de pareceres das

atividades às Unidades Prisionais (30,4%). Há casos
em que os projetos realizavam essas atividades de
forma combinada.
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A maioria das Rodas de Leitura tinha periodicidade
semanal (38,5%). As atividades mensais apareceram

com o segundo maior percentual de respostas
(23,1%), conforme tabela abaixo.

As Rodas de Leitura eram realizadas, na maior parte
dos casos (30,8%), com 20 pessoas. Chama atenção
dois projetos que atendiam 30 ou até mesmo um

deles que realizava Rodas com 45 pessoas, uma
quantidade alta de participantes para uma Roda de
Leitura.

Sobre a articulação dos projetos com a educação
formal é possível notar que a grande maioria
(76,9%) deles não tinha conexões com a escola.
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Somente 3 dos 13 projetos que responderam ao
questionário apontaram algum tipo de articulação
com a educação formal. Desses, 2 deles tinham
articulação com a universidade responsável pelo
projeto e apenas 1 com a escola vinculadora,
responsável pela educação formal das pessoas
encarceradas.

As Rodas de Leitura eram realizadas em sua
maioria (53,3%) por colaboradores dos projetos
(profissionais, estudantes e professores de
universidades). Há ainda casos em que as Rodas
eram realizadas ou por funcionários da Unidade
(2) e de órgãos do governo (1), ou pelas próprias
pessoas presas (1).

Para a realização da mediação, 38,5% dos projetos
relataram que havia formação de mediadores
em leitura e 30,8% responderam que não havia
formação para o desenvolvimento dessa função.

A formação é importante em todos os casos, mas
principalmente naqueles em que os/as mediadores
não têm preparação, nem formação específica para a
execução desta tarefa.
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Com relação às modalidades de leitura utilizadas
nos projetos é interessante notar a utilização em
21,3% de experiências de atividades culturais, a
partir da temática da obra. Outras formas também
foram explicitadas como: leitura prévia e posterior
conversa (17%), leitura compartilhada entre
mediador/a e participantes (14,9%), leitura em

voz alta feita pelas pessoas presas (12,8%) ou
pelo/a mediador/a (10,6%), leitura individual sem
atividade em grupo (12,8%) e aulas sobre o livro
(10,6%), conforme tabela abaixo.

Apesar do maior percentual de respostas sobre
as estratégias de acompanhamento do processo
de apropriação e experimentação da obra ser a
participação nas rodas, oficinas, dinâmicas e debates

(26,3%), é possível verificar que, se somadas,
aproximadamente 58% das respostas tinham, na
centralidade do acompanhamento, a produção de
textos escritos, conforme respostas dadas abaixo.
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Importante ressaltar que a produção escrita é um
grande desafio para muitas pessoas presas que,
em sua maioria (51%), não concluiu o ensino
fundamental e que o direito à remição deve ser
garantido também àqueles/as participantes menos
familiarizados com as práticas de letramento
escolar, mas que se apropriaram das obras de
outras maneiras. Com a Resolução nº 391/2021,
será possível realizar levantamentos de novas
possibilidades e modalidades de desdobramentos

das leituras que os projetos passarão a incorporar,
ampliando as estratégias de acompanhamento dos
processos de apropriação e experimentação da
obra pelas educandas e educandos. Vale lembrar
também que o direito à educação formal nas prisões
é garantido apenas a 9,6% da população carcerária
brasileira, o que evidencia um problema de oferta
educacional que contribui para o baixo grau de
escolaridade dessa população.

VII - Existência e utilização do acervo
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A maioria dos projetos que responderam ao
questionário (46,2%) utilizavam exclusivamente
livros de seu próprio acervo, seguido por projetos
que utilizavam exclusivamente o acervo pertencente
às unidades prisionais (38,5%). Há ainda uma
pequena parcela (15,4%) que utilizava tanto livros
pertencentes ao próprio projeto quanto aqueles
disponíveis nas unidades prisionais.

Há diversas razões que motivaram os projetos a
optar entre livros de seu próprio acervo ou dos
estabelecimentos penais, sendo um dos principais
a quantidade de livros disponíveis. Outras razões
poderiam incluir a inexistência de acervo nas
unidades prisionais, ou casos em que há maiores
restrições por parte da penitenciária, fazendo com
que o acervo seja restrito ao disponível na unidade.

Entre os livros literários disponíveis nos
acervos, o romance predominou nas respostas
(28,6%), seguido por livros de contos (21,4%) e
crônicas (19,9%). Menos da metade dos projetos

respondentes contavam com Poesia e História em
Quadrinhos (HQs) no acervo, ambos com 11,9% do
total de respostas. Mais escassos ainda nos acervos
(2,4%) eram os cordéis e revistas.
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As biografias constituíram as principais obras de
não ficção dos acervos (44%). Chama atenção o fato
da maior presença de livros religiosos (20%) em

comparação à presença de livros didáticos (16%) ou
técnicos e acadêmicos (12%).

Em relação à diversidade do acervo, todos os
projetos contavam com livros clássicos e/ou de
autores brasileiros, cada um com 13,5% do total
de respostas. Em seguida, apareceram livros
contemporâneos, de autores estrangeiros, escritos
por homens e mulheres, cada um com 12,5%.
Apesar de um avanço importante, a quantidade

de projetos que contavam com autores e autoras
negras em seus acervos ainda foi tímida, bem como a
participação de escritores indígenas, autodeclarados
LGBTQIA+ (cada um, com 6,3% das respostas), e
ainda menor a presença de escritores quilombolas
(2,1%) ou periféricos e independentes (1%).
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Interessante notar que nenhum projeto adquiriu
os livros exclusivamente por meio de compras. A
maioria deles (61,5%) adquiriu os livros através de
doações, e uma parcela (38,5%) adotou um sistema
misto, compondo o acervo por meio de doações e
compras. Isso pode justificar a ausência no acervo de

obras de autores periféricos e independentes, já que
as editoras independentes têm mais dificuldade para
doar livros do que as grandes editoras. Um desafio
a ser enfrentado para que se garanta o direito ao
acesso à maior diversidade possível de obras.

Houve diversas estratégias para fomentar a doação
de livros, com destaque para doações diretas de
editoras, livrarias, universidades e dos próprios
autores (52,9%). Alguns grupos também fizeram
uso das redes sociais para criar campanhas de

arrecadação, ou realizaram parcerias com outras
instituições para promover as campanhas, como
Tribunais de Contas, representações da Ordem dos
Advogados do Brasil, entidades da sociedade civil
etc.
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Em relação à seleção dos livros, a maioria das
respostas (35,7%) indicou que o próprio grupo/
coletivo/organização teve autonomia para selecionar
as obras utilizadas nas atividades. Em segundo lugar
apareceu a seleção livre dos participantes do projeto.
Chama atenção o fato de alguns projetos terem
uma autonomia limitada em relação à seleção

Apesar de algumas limitações ou restrições,
conforme mencionado acima, na maioria dos
casos, os colaboradores do projeto participaram
da escolha das obras utilizadas nas rodas de
leitura. Em segundo lugar, apareceram casos nos
quais as pessoas privadas de liberdade também
participaram do processo de seleção, tornando-o
mais democrático.

Há ainda casos nos quais os profissionais das
unidades prisionais participaram da seleção. Essa
questão também apareceu na Oficina realizada em
dezembro de 2020 com entidades, movimentos,

das obras, que eram previamente selecionadas
ou precisavam da aprovação da instituição penal.
Houve também projetos com uma limitação mais
prática, pois a escolha das obras dependeu da
quantidade disponível de forma a contemplar todos
os participantes.

coletivos e universidades que atuam no campo da
remição por leitura. Durante o encontro virtual
foi levantado que nem sempre os profissionais do
sistema penitenciário envolvidos na seleção eram
da área de educação formal ou popular e, às vezes,
poderiam operar como agentes de censura.

No estado de São Paulo, por exemplo, em 2020, o
governo estadual, por meio da Fundação Prof. Dr.
Manoel Pedro Pimentel (FUNAP), vetou uma lista de
livros selecionados por um projeto de remição pela
leitura11.

11
ARCOVERDE, Léo. Governo de SP censura livros de projeto de leitura para presidiários, diz articuladora. G1, São Paulo, 13 fev. 2020.
Disponível em <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/02/13/governo-de-sp-censura-livros-de-projeto-de-leitura-para-presidiariosdiz-articuladora.ghtml>. Acesso em: 19 abr. 2021.
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A maioria dos projetos (76,9%) permitiam
que os participantes acessassem o acervo em

outros momentos além daqueles nos quais são
desenvolvidas as atividades do projeto.

VIII - Produção e compreensão do texto

O resumo escrito apareceu nas respostas ao
questionário como principal modalidade de
documento produzido pelos/as participantes
dos projetos de leitura (32,3%). A existência de
discussões durante os encontros apareceu em 29%
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das respostas, as expressões artísticas em 19,4%,
seguida de apresentação oral (16,1%), conforme
respostas abaixo.
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De acordo com os dados do questionário, o texto
escrito era o principal critério para atestar a leitura
e/ou experimentação da obra (32,3%). Interessante
que a presença e a participação nas atividades e
debates apareceram também com o segundo maior
percentual de respostas (21,2%). Embora ambos

critérios que atestam leitura e experimentação da
obra sejam relevantes na visão dos grupos, vale
notar que para a remição de pena, apenas a presença
e participação nas atividades não são critérios
válidos.

Ao serem questionados sobre se os critérios
são adequados ou não, 76,9% dos projetos
consideraram adequados principalmente
porque as devolutivas dos/as participantes
eram positivas (20%) e porque as atividades se
adequavam aos objetivos do grupo (20%).
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Já com relação aos projetos que consideraram
inadequados os critérios, 27,3% defendiam que a
participação nas rodas/clubes de leitura deveria
contar para atestar compreensão e experimentação
da obra e, na mesma proporção (27,3%), os projetos
disseram que a resenha não poderia ser o único
instrumento para medir a compreensão da leitura.
Com um mesmo percentual de respostas (18,2%)

os projetos chamaram atenção para que as regras
de correção não fossem rígidas, escolares, mas
atendessem às especificidades dos projetos e
também para a variedade de atividades que
poderiam atestar compreensão e experimentação da
obra: expressão corporal, desenhos, expressão oral e
colagens.

IX - Participantes dos projetos de leitura
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Se alguns projetos tinham maior autonomia
para selecionar as obras, como exposto na seção
VI, o mesmo não se aplicou para a escolha dos
participantes. Na maioria dos projetos respondentes,
76,9%, a seleção era feita pelas unidades prisionais.

Apenas 15,4% dos projetos estavam abertos para
todos os interessados.

Na Oficina com movimentos e grupos que
trabalhavam com a remição pela leitura, foi apontado
que as unidades prisionais (representadas pela
direção, psicólogos, ou profissionais da FUNAP/SP,
por exemplo) tendem a selecionar pessoas privadas
de liberdade com maior escolaridade ou bom

comportamento, ainda que esses não sejam critérios
pré-definidos ou solicitados pelos colaboradores
do projeto. Há casos também em que a equipe do
projeto não tem acesso aos critérios de escolha das
pessoas participantes das rodas ou clubes de leitura.
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Apesar de ser um direito que deveria beneficiar
todas as pessoas privadas de liberdade, na prática
o que se nota é uma tendência à exclusão de
pessoas não alfabetizadas ou com dificuldade de
leitura, ou ainda com “mau comportamento”. Como
mencionado anteriormente, os grupos, em geral, têm
pouco poder de decisão no que se refere à seleção
dos participantes, sendo as próprias unidades
prisionais responsáveis por reproduzir ou reforçar
desigualdades no lugar de promover a garantia de
direitos.

A maioria das respostas indicou que não havia
participação de pessoas não alfabetizadas ou com
dificuldades de leitura (28,6%). Por sua vez, projetos
que contavam com pessoas deste grupo adotavam
atividades colaborativas e promoviam a cooperação
entre os reeducandos/as (23,8%). Também se
destacaram atividades de leitura em voz alta/
contação de histórias (9,5%) ou participação por
meio da oralidade ou outras formas de produção,
como desenhos ou pinturas (9,5%), conforme a
tabela abaixo.

Segundo dados do Departamento de Informações
Penitenciárias (DEPEN)12, em dezembro de 2019,
havia mais de 2.400 pessoas privadas de liberdade
de outras nacionalidades. Por representarem uma
parcela pequena da população prisional no Brasil
(cerca de 0,3%), é comum que as especificidades
deste público não sejam reconhecidas e/ou que
migrantes tenham maiores dificuldades para acessar
seus direitos, além, claro, de sofrerem tanto quanto
o restante da população carcerária, com as violações
características do encarceramento e que atingem
todas as pessoas privadas de liberdade.

coletivos e Universidades que atuam no campo
foram levantadas dificuldades para o trabalho com
as pessoas presas migrantes que não conseguem ler
e produzir textos em português.

A maioria das respostas (35,7%) indicou que não
havia estratégias para a inclusão deste público,
seguido por casos em que até o momento o projeto
não havia assistido pessoas migrantes/estrangeiras
(21,4%). Durante a Oficina realizada com entidades,
12

Nos casos em que havia estratégias de inclusão, a
principal iniciativa mencionada foi a disponibilidade
de livros em outros idiomas (14,3%). Também foram
mencionadas a presença de facilitadores que falam
outros idiomas, atenção individualizada, tradução de
textos produzidos por migrantes e colaboração entre
os próprios migrantes.

Fonte: INFOPEN, 2019 - Relatórios analíticos. Disponível em: <http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorios-analiticos/br/br>.
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O acervo dos projetos é composto majoritariamente
por livros em português. Apenas 3 projetos
contavam com livros em inglês ou espanhol e apenas
2 com livros em francês. Esse indicador não revela
apenas a ausência de estratégias para a inclusão
de pessoas migrantes/estrangeiras ou a ausência
deste público a depender da unidade prisional onde
o projeto é realizado, mas também os desafios para

a constituição do acervo com uma orientação mais
multilíngue e multicultural.

Além da disponibilidade de livros em outros
idiomas, outra medida importante para garantir a
participação de pessoas de outras nacionalidades
nas atividades de remição por leitura é a
possibilidade de produzir textos em seu idioma
nativo ou em idiomas que dominam mais que o
português. Alguns projetos permitiram a escrita
desses materiais em espanhol (4 casos), inglês (3
casos) e francês (2).

É importante pontuar que medidas desse tipo não
dependem só dos colaboradores do projeto, mas
também das instituições envolvidas no processo de
remição, como juízes de execução ou profissionais
das unidades prisionais, para os casos em que
esses determinam ou influenciam os critérios de
aprovação dos textos produzidos.

Como indicado no item VI, a grande maioria dos
projetos contavam com doações para formar seu
acervo. Sendo assim, é compreensível que livros em
outros idiomas fossem raros.
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X - Remição da pena pela leitura

Cabe apontar neste estudo os efeitos que os
trabalhos realizados pelos grupos têm gerado no
que diz respeito à efetivação da remição de pena
das pessoas que integram as rodas de leitura. Um
primeiro indicador importante, portanto, é avaliar
a quantidade de dias remidos como resultado da

ação do projeto. Na maioria dos casos (38,5%) o
projeto conseguiu mais de 100 dias de pena remidos,
no entanto, em igual proporção (38,5%) não havia
informações sobre a quantidade total de dias
remidos.

Vale comentar que durante a Oficina com entidades
e movimentos que atuam no campo foram relatadas
as dificuldades para que as Unidades Prisionais
encaminhassem as informações para os juízes de
execução, responsáveis por aplicar os dias remidos
no cálculo da pena, assim como a falta de clareza
das Unidades sobre a destinação da atividade de
leitura para fins de remição. Faltava transparência
dos órgãos do governo responsáveis pelas políticas,
como é o caso da Secretaria de Administração
Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP/SP).
Outro ponto destacado foi com relação à dificuldade
de compreender os critérios orientadores usados
para remição de pena pela Justiça. Espera-se que

com a nova Resolução 391/2021 que define critérios
em comum para todo Judiciário esse problema seja
resolvido.
Em relação aos últimos seis meses, a grande maioria
(53,8%) dos projetos não tinha informações sobre o
total de dias remidos decorrente de suas ações, em
seguida daqueles que conseguiram de 0 a 10 dias de
remição (23,1%), o que demonstra um cenário de
bastante incerteza sobre a concretude que a remição
terá perante as decisões judiciais: o projeto primeiro
precisa começar e depois recorrer à justiça para
efetivar a remição das penas.
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Para consolidar a remição da pena, é necessário
que o projeto conte com pareceristas que elaborem
relatórios sobre os textos, resumos ou outros
materiais dentro dos critérios de avaliação, a fim de
que sejam encaminhados para o juízo de execução
para avaliar e computar a remição nos processos.

Em sua maioria, 42,9%, os pareceristas eram
integrantes do próprio projeto de remição, 28,6%
eram colaboradores externos, mas ainda ligados ao
projeto e ainda 14,3% eram colaboradores do poder
judiciário.

A maioria dos projetos (53,8%) não sabia do tempo
para o Poder Judiciário avaliar cada caso de remição,
ao passo que 15,4% deles relataram levar de 2 a 6
semanas e, em igual proporção, de 6 meses a 1 ano.
Isso revela a demora do Judiciário em reconhecer

a pena remida, computar o tempo descontado
e, portanto, demora ainda mais para a produção
de novo cálculo de pena que atualize as datas de
progressão de regime das pessoas em privação de
liberdade.
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Sobre se os pedidos de remição foram ou não
negados, a maioria dos projetos (61,5%) não tinham
essa informação e em 23,1% dos casos houve
negação do pedido, dentre esses, 15,4%, por não
haver dados sistematizados. Os dois casos em que
havia dados sistematizados e, mesmo assim, houve
indeferimento do pedido de remição estavam no
mesmo juízo e a justificativa apresentada para

tanto foi de que somente se permitiria remição de
tempo de pena por trabalho e estudo e não por
leitura, o que evidencia que esse juízo não seguia
a Recomendação CNJ nº 44/2013 da remição pela
leitura, um cenário que muda com a publicação
Resolução nº 391/2021, aprovada pelo CNJ.

Além disso, também é importante apontar para
como era realizada a comunicação sobre a remição
de pena de leitura, tanto para pessoas presas,
quanto para seus familiares e para cidadãos em
geral interessados. Em relação às pessoas presas, a
maioria dos grupos (76,9%) não sabia ou não tinha

informações sobre como era feita a comunicação,
ao passo que os demais informaram que ela era
feita pela própria unidade penitenciária ou pelo
departamento de reintegração da unidade.

Já sobre a comunicação para familiares havia ainda
menos informações, tendo em vista que a grande
maioria (92,3%) não sabia ou não tinha informações
sobre essa possibilidade. Apenas um grupo (7,7%)

informou que essa comunicação era feita pelas
próprias pessoas presas, de modo que não havia
uma divulgação programada para atingir familiares e
amigos de pessoas presas sobre as rodas de leitura.
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Em relação à comunicação sobre a remição pela
leitura para outros cidadãos interessados, a maioria
dos projetos não sabia ou não tinha informações
sobre (76,9%) e em 7,7% dos casos se sabia que não

havia comunicação. Sendo assim, em apenas dois
projetos (15,4%) havia com certeza a comunicação
e era realizada pelo próprio grupo que organizava a
roda de leitura.

XI - Considerações Finais

O conjunto de informações reunidas neste estudo
evidencia vários desafios para o cumprimento da
Resolução nº 391/2021, aprovada pelo CNJ. Em
primeiro lugar é importante que os estados se
adequem à nova normativa e orientem os órgãos que
são responsáveis pela gestão ou que tem incidência
nos Sistemas Prisionais, incluindo Secretarias,
Unidades Prisionais e o Poder Judiciário para que
cumpram o que foi estabelecido na Resolução.
Nesse processo é fundamental também que sejam
feitos diagnósticos articulados aos Planos Estaduais
de Educação nas Prisões para a construção e/ou
revisão de Metas e Estratégias que garantam as
condições estruturais como espaços, materiais e
acervos adequados e em quantidades suficientes
para que as atividades previstas de educação nãoformal possam ser realizadas.
Nesse sentido as Secretarias Estaduais de Educação
tem um papel muito importante na mobilização das
escolas e profissionais das redes de ensino para que
participem das discussões dos Planos Estaduais de
Educação (Art. 8º, IV) e para que possam articular
as atividades de educação não-formal aos Projetos
Políticos Pedagógicos (PPPs) de escolarização (Art.
8º, II).
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Como apontado no estudo, muitos projetos optam
por utilizar livros de seu próprio acervo em
decorrência da pouca quantidade e diversidade
de obras disponíveis nas Unidades. Os Clubes de
Leitura, por exemplo, tem média de 20 pessoas que
leem o mesmo título durante o mesmo período de
tempo, o que requer 20 exemplares de um mesmo
livro. Para dar conta desses desafios, os projetos
ou compraram o próprio acervo ou contaram com
doações de autores, livrarias, editoras, universidades
etc.
Outra questão que apareceu foi com relação à
autonomia limitada em relação à seleção das obras
que, muitas vezes, são previamente selecionadas por
profissionais das unidades prisionais não vinculados
à área educacional e há casos também em que a
seleção precisa da aprovação da instituição penal,
o que pode resultar em censura dependendo das
escolhas que são feitas.
Os dados apontam ainda que, se alguns projetos
tiveram maior autonomia para selecionar as obras,
isso não ocorreu quando se tratava da escolha dos e
das participantes dos projetos de leitura. A seleção,
na maior parte dos casos, era feita pelas unidades
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prisionais que privilegiavam pessoas presas com
maior escolaridade ou com “bom comportamento”,
o que fere o direito à educação de todas e todos em
situação de privação de liberdade. Outra medida
que fere esse direito é a ausência de estratégias para
inclusão de pessoas estrangeiras nas atividades
de leitura com fins de remição e a falta de livros
disponíveis em outros idiomas.
Outro aspecto interessante deste levantamento
se refere às experiências com atividades culturais
a partir da temática da obra, uma prática social
educativa não-escolar (Art 2º, II, da Res. nº 391).
Ou seja, nesses casos, a pessoa presa teria direito
à remição pela leitura da obra e pelas horas de
participação nas atividades culturais, já que a
resolução permite remição a partir da “cumulação
das diferentes modalidades” (Art 7º).

Interessante comentar que o resumo escrito
apareceu nas respostas ao questionário como
principal modalidade de documento produzido
pelos/as participantes dos projetos de leitura. As
equipes, no entanto, reconheciam que o gênero
resenha, muitas vezes exigido pelo juízo, era
inadequado à realidade das pessoas presas que, em
sua maioria, têm baixa escolaridade e que isso não
deveria ser impedimento para a remição, já que a
experimentação e compreensão da obra pode ser
aferida de outras maneiras.

Por fim, os dados sobre transparência das
informações para as pessoas presas, familiares e
população em geral sobre a quantidade de dias
remidos a partir da participação em atividades de
educação não-formal e sobre o tempo para o Poder
Judiciário avaliar cada caso de remição se mostram
como grandes dificuldades. Não há transparência,
nem comunicação, nem informação disponível,
o que representa uma necessidade urgente de
aprimoramento na política para que se possa avaliar
e compreender os impactos dos marcos legais na
realidade do Sistema Prisional do Brasil.
Incidência do Grupo Educação nas Prisões na
Resolução nº 391/2021 do CNJ

As articulações realizadas pelo Grupo Educação nas
Prisões com o objetivo de levantar diagnósticos para
a construção de políticas que garantam o direito à
educação para fins de remição da pena no sistema
prisional junto à diversas entidades, coletivos
e Universidades que atuam no campo foram
fundamentais para que a Resolução nº 391/2021,

aprovada pelo CNJ, que estabeleceu a remição da
pena por meio da realização da educação não-formal
no cárcere, viesse a apontar os caminhos para se
avançar em diversos pontos tratados neste estudo.
Por meio da participação do Núcleo Especializado de
Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado
de São Paulo - que compõe o Grupo Educação nas
Prisões - no GT (Grupo de Trabalho), organizado
pelo CNJ, para a construção da Resolução, foi possível
incidir nos debates e no texto de regulamentação,
trazendo as vozes de atores e atrizes que vivenciam
experiências de educação não-formal “na ponta” do
Sistema Prisional.
Essas contribuições, sistematizadas no quadro
abaixo, estão relacionadas, por exemplo, à
necessidade de ampla divulgação das atividades
dos projetos de leitura para as pessoas privadas
de liberdade; à participação dos responsáveis
pelos projetos e dos educandos e educandas na
escolha das obras; à participação das equipes que
coordenam essas atividades na escolha das pessoas
encarceradas que irão compor as rodas e/ou clubes
de leitura e à garantia de diversidade de gêneros
textuais e de autores e autoras no acervo das
Unidades. Vale ressaltar que a não censura a livros
foi um ponto de forte incidência, principalmente por
causa dos relatos das equipes nos encontros e do
caso ocorrido no estado de São Paulo, em 2020, em
que o governo estadual, por meio da FUNAP, vetou
uma lista de livros selecionados por um projeto de
remição por leitura, como já relatado neste estudo.

Também foram incorporadas ao texto as estratégias
para envolver pessoas com baixa escolaridade e não
alfabetizadas possibilitando que no lugar da resenha
sejam aceitas outras formas de expressão, como
colagens, roteirização da narrativa contada, letras de
músicas, poemas, desenhos, etc. E que a remição não
assumisse caráter de avaliação ou de prova, mas que
resultasse de alguma produção com foco na releitura
e desdobramentos da obra.
A criação de condições para a participação de
pessoas migrantes (estrangeiras) nas atividades que
geram remissão da pena também foi um aspecto
sugerido pelo Grupo Educação nas Prisões e que
precisa avançar ainda mais, pois como explicitado
neste estudo, além da disponibilidade de livros
em outros idiomas (que foi incorporada ao texto
de regulamentação), outras medidas importantes
precisam ser tomadas para garantir a produção
de textos ou de outras formas de expressão em
diferentes idiomas. A garantia do direito à
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remição para essas pessoas não depende só
dos colaboradores do projeto, mas também das
instituições envolvidas no processo de remição,
como juízes de execução e profissionais das
unidades prisionais.

Outras contribuições foram garantir ampla
comunicação nas Unidades Prisionais sobre projetos
de leitura, biblioteca, acervo e remição pela leitura;
referência à articulação com os Planos de Educação
e a participação de pessoas presas na composição da
Comissão de Validação com atribuição de analisar o
relatório de leitura conforme o grau de letramento,
alfabetização e escolarização da pessoa privada de
liberdade. Com relação a esse último ponto ainda é
preciso avançar na discussão sobre a paridade na
composição da Comissão.

Assim, a regulamentação aprovada pelo CNJ traz
avanços importantes na garantia do direito à
educação com fins de remição da pena, ampliando
esse direito para o campo da educação não-formal
como leitura, esporte e cultura, demanda das
organizações e movimentos de defesa dos direitos
humanos.
O passo seguinte será monitorar os estados para
que se adequem à nova normativa e, mais do que
isso, para que cumpram o que foi estabelecido na
regulamentação numa perspectiva de ampliar os
efeitos e impactos dos trabalhos educacionais que
vêm sendo realizados, gerando remição da pena
para as pessoas privadas de liberdade no Sistema
Prisional.

Quadro Contribuições do Grupo Educação nas Prisões na Resolução nº 391/2021

Resolução nº 391/2021 aprovada pelo CNJ

Sugestões do Grupo Educação nas Prisões

Item específico sobre os projetos de leitura
ampla divulgação dos projetos para as pessoas
presas; chamadas públicas periódicas;
participação dos responsáveis pelos projetos de
leitura e dos alunos presos na escolha das obras
que serão tratadas nos projetos de leitura no
cárcere e de remição de pena por leitura como
forma de contornar os problemas de censura;
participação das equipes dos projetos de leitura
na definição dos critérios de escolha das pessoas
presas participantes das rodas e/ou clubes
de leitura; garantia de diversidade de gêneros
textuais e temas;
garantia de diversidade de autores,
considerando, principalmente, autoras e autores
negras e negros

34

13

Novo artigo incluído após sugestões do Grupo Educação Nas Prisões.

Incorporação na última versão do texto de regulamentação

Art. 6º13 Além do previsto no artigo anterior, o Juízo
competente zelará para que as unidades de privação de
liberdade promovam a realização de
projetos de fomento e qualificação da leitura em parceria
com iniciativas autônomas das pessoas presas, internadas
e seus familiares, organizações da sociedade civil,
instituições de ensino e órgãos públicos de educação,
cultura, direitos humanos, dentre outros, observando:
I - a ampla divulgação da realização dos projetos para
as pessoas privadas de liberdade, a fim de possibilitar a
adesão voluntária e o interesse
universal pela participação
II - a pactuação com a equipe organizadora do projeto
acerca dos critérios de seleção das pessoas interessadas
III - a oferta de projetos para os diferentes níveis de
letramento, alfabetização e escolarização
IV - a garantia de participação dos responsáveis pelos
projetos de leitura e dos alunos presos na escolha
das obras que serão tratadas nos projetos de leitura,
valorizando-se a diversidade de autores e gêneros textuais,
sendo vedada a censura
V - a garantia da remição de pena pela leitura dos livros
abordados no projeto, cumpridos os requisitos previstos
neste artigo
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Estratégias para envolver pessoas de
baixa escolaridade e não alfabetizadas /
Permitir que no lugar da resenha, sejam aceitas
outras formas de expressão, como colagens,
roteirização da narrativa contada, letras de
músicas, poemas, desenhos, etc

Art. 5º § 2º Deverão ser previstas formas de auxílio para
fins de validação do relatório de leitura de pessoas em fase
de alfabetização, podendo-se adotar
estratégias específicas de leitura entre pares, leitura de
audiobooks, relatório de leitura oral de pessoas nãoalfabetizadas ou, ainda, registro do conteúdo lido por
meio de outras formas de expressão, como o desenho

Remição pela leitura se dar pela presença e
participação nos processos formativos
(rodas de leitura, clubes de leitura, leituras
individuais) resultando em alguma
produção com foco na releitura e
desdobramentos da obra e não por uma
determinada avaliação

Art. 5º § 1º, Item III - a validação do relatório de leitura
não assumirá caráter de avaliação pedagógica ou de prova,
devendo limitar-se à verificação da leitura e ser
realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrega
do documento pela pessoa privada de liberdade

Não censura de livros e garantia de diversidade
de autores e de gêneros textuais no acervo
Garantir condições para participação de pessoas
estrangeiras

Art. 5º § 4º14 Na composição do acervo da biblioteca da
unidade de privação de liberdade deverá ser assegurada a
diversidade de autores e gêneros textuais,incluindo acervo
para acesso à leitura por estrangeiros, sendo vedada toda e
qualquer forma de censura

Incluir na Composição da Comissão de Validação
responsáveis pelos projetos de leitura, pessoas
privadas de liberdade e egressos. Inserir a
paridade na sua composição

Art. 5º § 1º, Item I - a Comissão de Validação será
composta por membros do Poder Executivo, especialmente
aqueles ligados aos órgãos gestores da educação nos
Estados e Distrito Federal e responsáveis pelas políticas
de educação no sistema prisional da unidade federativa ou
União, incluindo docentes e bibliotecários
que atuam na unidade, bem como representantes de
organizações da sociedade civil, de iniciativas autônomas e
de instituições de ensino públicas ou privadas,
além de pessoas privadas de liberdade e familiares

Garantir ampla comunicação nas Unidades
Prisionais sobre projetos de leitura, biblioteca,
acervo e remição pela leitura

Art. 8º, Item III - assegurar que todas as pessoas privadas
de liberdade tenham acesso às informações acerca das
práticas sociais educativas realizadas na unidade, bem
como às informações sobre os procedimentos para o
exercício do direito à remição de pena;
Art. 7º, Item IV - a pessoa privada de liberdade tenha
acesso à relação dos dias remidos por meio do estudo,
incluídas as atividades escolares, a leitura e a participação
em outras práticas sociais educativas
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Referência à articulação dos Planos de remição
pela Leitura com os Planos de Educação
específicos para a educação nas prisões (Decreto
7.626/2011).

Art. 8º, Item IV -fomentar e monitorar a execução das
práticas sociais educativas e sua articulação com as
políticas de educação escolar, especialmente com os Planos
Estaduais de Educação
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