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RESUMO 

 

Presente desde os tempos antigos da prisão, a educação é especificada como atividade 

que visa proporcionar a reabilitação dos privados de liberdade dentre outros fatores. 

Contudo, considerando que os programas da operação penitenciária se apresentam de 

forma a adaptar aos sujeitos às normas, procedimentos e valores do cárcere afiançando, 

portanto, aquilo que se tornou o fim da organização penitenciária: a manutenção da ordem 

interna e o controle da massa carcerária. O presente estudo tem o objetivo de conhecer, 

por conseguinte, elucidar o valor da educação dentro dos sistemas de privação de 

liberdade, com o levantamento de dados fornecidos por órgãos governamentais, entre 

outros elementos essenciais para o desvelamento dos resultados obtidos, dentre os quais, 

cita-se: CF, UNESCO, LDBEN, LEP, SERIS, dados estatísticos e documentos alusivos. 

Recorre-se a noções da genealogia de Michel Foucault, sobre os mecanismos de 

funcionamento da prisão, a partir do que se busca mostrar as relações entre discursos e 

práticas sociais enfocando a temática do “poder”. Procurou-se delinear o papel da família 

como fator de impacto na reinserção dos apenados na sociedade. Buscou-se uma reflexão 

sobre a seguinte pergunta: É possível investir em privados de liberdade? Para isso, 

utilizou-se a metodologia da análise bibliográfica concomitante com o estudo 

documental. 
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