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RESUMO 

 

 

Com a crescente população carcerária no Brasil que chega a algo em torno de meio 

milhão de pessoas, foi identificado que a maioria delas não possui uma educação básica 

satisfatória, desse modo foi pensado em uma maneira de tentar recuperar essas pessoas, 

oferecendo a elas, uma metodologia de estudo alternativa que no caso é o Ensino a Distância. 

Esse trabalho tem como objetivos estudar modelos de ensino a distância aplicados aos 

apenado do Brasil e Europa, e identificar pontos em comuns para sugerir o uso desse modelo 

alternativo de ensino. Durante o trabalho houve dificuldade em encontrar trabalhos 

relacionados ao ensino a distancia para os apenados no Brasil com ênfase na TI, mas em 

alguns países da Europa foi possível identificar as características de funcionamento de alguma 

delas e foi possível encontrar alguns pontos em comum. Mesmo com essa dificuldade inicial 

de reunir material para o trabalho, foi possível, propor a implantação de uma EAD 

direcionada aos apenados para oferecer uma educação básica para melhorar a vidas dessas 

pessoas que se encontram em processo de reclusão, assim abrindo possibilidades de estudos 

mais específicos para a área da computação.  
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ABSTRACT 

 

 

With the increasing of prison population in Brazil that comes to somewhere around half a 

million people , has been identified that most of them do not have a satisfactory basic 

education thus was thought in a way to try to recover these people, offering to them a 

alternative methodology of study in this case is the use of Distance Learning . This work aims 

to study models of distance learning applied in Brazil and Europe, and identify points in 

common to suggest the use of this alternative model of education. During the study, there was 

difficulty finding refences related to distance education for inmates in Brazil with emphasis 

on IT, but in some countries in Europe it was possible to identify the operating characteristics 

of them and was able to find some common ground . Even with this initial difficulty of 

gathering material for the study, we propose the deployment of an Distance Learning Model 

directed to inmates to provide a basic education to improve the lives of these people who are 

in secluision process, thus opening possibilities for more specific studies to the field of 

conputer science. 

 

 

Key words: Distance learning, prison inmates. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O Ensino a Distância ou Educação a Distância (EAD) é uma 

modalidade de ensino que acompanha de perto a evolução tecnológica relacionada, 

principalmente, à Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). As ferramentas 

desenvolvidas pelas TICs avançam a cada momento, auxiliando na troca de 

informações e aumentando diretamente a interação entre os indivíduos envolvidos 

no processo educacional (PEREIRA; BIZELLI, 2012; TORRES; VERMAAS, 2013). 

  Inicialmente, o intuito da EAD era o de oferecer acesso à educação 

básica às camadas sociais menos favorecidas economicamente, disponibilizando 

material ao aluno por correspondência. Com a modernização dos meios de 

comunicação (rádio, telégrafos e telefone) a difusão dessa forma de ensino foi 

melhorada (MUGNOL; 2009).  

  Segundo PEREIRA e BIZELLI (2012), para que um aluno aprenda, a 

EAD deve criar um espaço para que a aprendizagem ocorra através da geração, 

promoção e implementação de situações que levam o aluno a assimilar determinado 

assunto.  

  PITALUNGA (2013) complementa que uma das vantagens da 

utilização da EAD é a participação do aluno nos avanços tecnológicos, isso favorece 

as trocas de experiências, esclarecimentos de dúvidas e principalmente, aquisição 

de conhecimento.  

  Com o reconhecimento oficializado pelo MEC que a EAD é uma  

modalidade alternativa à educação convencional, com o decreto n. 5622/ 2005, essa 

nova metodologia de ensino chamou a atenção para a criação do Projeto de Lei n. 

5189/2005 aprovando a criação de Escolas Virtuais nos presídio Federais e 

Estaduais com o objetivo de oferecer mais uma nova forma de ensino aos apenados. 

  Em 2010, a população carcerária já possuía em torno de 500 mil 

pessoas entre jovens e adultos, foi identificado que grande maioria delas não tinham  

nem o ensino fundamental completo (CARREIRA, 2009; GRACIANO, 2010).  

  GRACIANO (2005) constatou que a educação convencional para os 

apenados não produziu muitos trabalhos e pesquisas a respeito da educação 

desses indivíduos. Acredita-se que problema da falta de estudo dos apenados citado 

por CARREIRA (2009) e GRACIANO (2010) é algo que pode ser amenizado em 

partes, com a utilização EAD como forma alternativa de ensino.  
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O trabalho que será realizado, tem como objetivo fazer estudos de 

alguns modelos de ensino a distância existentes oferecida à população geral e 

assim como verificar modelos de EAD aplicada aos apenados do Brasil e Europa, 

identificar pontos em comuns para sugerir esse método de ensino e propor um 

modelo que possa ser utilizado no Brasil. 

  O presente trabalho terá, no capitulo dois, uma explanação do 

surgimento da EAD no Brasil, seus objetivos segundo os regimentos e impactos.  

No capitulo três será feita uma análise sobre o projeto de lei que 

define a implantação de em ambiente de EAD para os apenados, neste mesmo 

capitulo é apresentado como é oferecida a educação convencional aos apenados, e 

posteriormente são apresentadas iniciativas de EAD de sucesso utilizados do Brasil 

oferecidas à população geral, assim como também é mostrado alguns modelos de 

EAD aplicados aos apenados aqui no Brasil e Europa.  

No capítulo 4, é feita a análise dos modelos estudados e 

apresentado uma proposta de EAD aos apenados. 

  E finalizando, no capítulo cinco, é feita a conclusão a respeito das 

contribuições sobre o trabalho sobre o estudo e proposta de um modelo de EAD 

para ser implantados para os apenados. 
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2. ENSINO A DISTÂNCIA 

2.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A EAD 

 

 

  Em seus primórdios a EAD utilizava-se das correspondências para 

que seus utilizadores conseguissem obter seus materiais. Essa iniciativa surgiu no 

final do século XIX na Alemanha,  onde esse tipo de estudo era oferecido como 

alternativa educacional aos alunos que tivessem quaisquer tipos de problema no 

acesso aos estudos como, por exemplo, distância das escolas, do trabalho e/ou 

pelas condições socioeconômicas desfavoráveis (GALLINDO; NOLASCO, 2006; 

MUGNOL, 2009).  Além da Alemanha outros países da Europa e Estados Unidos 

utilizaram amplamente as correspondências como forma de ensino, essa 

modalidade de ensino atendia o aluno de forma isolada (MUGNOL; 2009). 

  Já aqui no Brasil e em alguns países da América Latina,  o uso da 

correspondência  foi acompanha pela evolução das metodologias que utilizavam a 

radiodifusão ou teledifusão, sendo essas duas últimas formas de comunicações as 

que mais cativaram a população brasileira de um modo geral (MUGNOL; 2009).  

  A utilização das correspondências para EAD trazia certo 

preconceito, por se tratar de uma forma de compensação do estudo para uma 

camada da população que não atendeu a escola de forma normal (MUGNOL; 2009). 

O cenário de preconceito contra a EAD só mudou após a implantação de novas 

formas de TICs, tirando a EAD do plano marginal da educação e dando a ela 

posição de importância no cenário político e econômico do país. Com isso, essa 

metodologia de ensino passou a ser vista como algo economicamente viável, uma 

nova opção de ensino que pode suprir socialmente e pedagogicamente as 

exigências atuais (PEREIRA; BIZELLI, 2012).  

  A EAD que conhecemos hoje, só ganhou novas perspectivas a partir 

da segunda metade do século XX. Uma das iniciativas pioneiras desse método de 

ensino surgiu em 1970 na cidade de Londres, na qual, foi criada a Universidade 

Aberta (Open University) a instituição criou metodologias que contribuem com a EAD 

até os dias de hoje (MUGNOL, 2009). Contudo, o modelo de maior sucesso, 

utilizado mundialmente, foi criado pela Universidade Nacional de Educação a 

Distância (UNED) de Madri em 1972, e tem como base a filosofia da EAD inglesa 

(MUGNOL, 2009). 
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2.2. A EAD NO BRASIL 

 

  No Brasil uma das iniciativas iniciais de EAD, tinha o objetivo de 

suprir a demanda por mão de obra por causa da expansão industrial semelhante ao 

que ocorreu anteriormente na Alemanha. Em 1941, com o inicio das atividades do 

Instituto Universal Brasileiro, foram oferecidos cursos de capacitação profissional 

aos jovens e adultos (GALLINDO; NOLASCO, 2006).  Devido o modo como a 

EAD era trabalhada, aluno e professor não ocupando o mesmo lugar ao mesmo 

tempo, surgiu a necessidade de utilizar novas formas de comunicações que não se 

limitassem somente às correspondências, para tal, foi necessário adicionar novos 

meio de comunicações, sendo eles, os de abrangência em massa (rádio e TV), de 

recursos áudio visuais, como fitas de áudio ou vídeo, rede de computador, etc. 

(GALLINDO; NOLACASCO, 2006). 

  Na década de 1960 foi criado um projeto que utilizava a tecnologia 

de radiodifusão, que fazia parte do Movimento de Educação de Base (MEB), essa 

utilização radiofônica foi um marco da utilização da EAD não formal (RAUCH; 2013).  

  Outra iniciativa que surgiu na década de 1970 foi o Projeto Minerva 

que promovia o ensino desde o primário até o ginasial, essa iniciativa era 

complementada por material impresso, sua veiculação era feita pela Rádio MEC 

(RAUCH, 2013). Mas foi na década de 60, com o projeto denominado Telecurso 

Primeiro e Segundo Grau (promovia a educação supletiva do antigo primeiro e 

segundo graus) da Fundação Roberto Marinho, que a EAD recebeu o seu maior 

incentivo. Nesse projeto,  além de recursos de TV, utilizava-se também, o rádio e 

material impresso como formas de apoio ao estudante (MUGNOL, 2009; RAUCH, 

2006). 
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Figura 1 - Imagem do Jornal do Telecurso (Fonte: http://www.robertomarinho.com.br/obra/fundacao-

roberto-marinho/educacao/telecurso-1-grau.htm acesso: 12/11/2013) 

 

 

  MUGNOL (2009) descreve que o modelo do Telecurso resgatou a 

autoestima do aluno, por proporcionar o acesso a uma educação à distância não 

formal. Essa qualificação proporcionou o desenvolvimento de novos projetos 

educacionais e profissionais. 

  Apesar do sucesso da utilização do audiovisual MUGNOL (2009), diz 

que, o histórico brasileiro em relação à EAD foi algo sinuoso e lento, isso acaba 

evidenciando que existem problemas claros que devem ser solucionados para 

atender a demanda social e educacional. 

  Analisando a década de 70, houve a criação de várias iniciativas, 

mas  sem continuidade, MUGNOL (2009) cita alguns exemplos de radiodifusão e TV, 

o Programa Nacional de Tecnologias Educacionais, o Projeto Minerva em parceria 

com mais de 1200 emissoras de rádio, TV Escola de São Luís do Maranhão, entre 

outras.  

  MUGNOL (2009) identificou alguns problemas que esses programas 

enfrentaram, e culminou em esbarrar nas barreiras que dificultaram o avanço dessas 

ações que foram criadas, entre esses entraves estão descritos: 



 17 

 Falta de planejamento para continuidade dos programas de EAD 

oferecidos; 

 Falta de critérios de avaliação dos programas; 

 Criação de programas de formas isoladas, culminando na não 

centralização do gerenciamento pela parte da Instituição de Ensino; 

 Falta de centralização das memórias dos programas que foram 

desenvolvidos; 

 Os programas que encerrados não prestaram contas dos resultados 

obtidos; 

 Projetos que não eram condizentes com a realidade socioeconômica 

brasileira e que não se baseavam nos critérios econômicos e 

políticos do país; 

 Carência de ferramentas de gestão; 

 Desconhecimento dos potencias e exigências da EAD; 

 Pessoas sem qualificação exercendo funções administrativas no 

programas. 

  Com a LDB de 1996 em conjunto com outras Leis aprovadas que 

serão discutidas posteriormente, foram apresentados os fundamentos que corrigem 

alguns erros do passado, dentre eles, o MEC passou a ser o órgão responsável que 

regulamenta as politicas, diretivas e também cria ferramentas de avaliações dos 

programas de EAD.  

  O Ministério da educação passou a promover a criação de 

programas de caráter experimental com iniciativas inovadoras, deste modo, houve a 

criação de novos modelos a partir de iniciativas privadas, que acabaram 

impulsionando no crescimento dessa nova modalidade de ensino. 

  Com a oficialização e formalização do Ensino a Distância em 

meados dos anos 90, as secretarias municipais e estaduais de educação, passaram 

a incentivar a disseminação dessa nova modalidade de ensino, com isso também 

surgiram os primeiros programas de Formação Continuada para Professores da 

Rede Pública. Essas iniciativas segundo MUGNOL (2009) culminaram no 

desenvolvimento de parcerias entre as instituições de ensino superior, para suprir a 

formação de professores da Educação Básica e Superior. Com esse objetivo 

surgiram alguns exemplos de projetos como: 
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 Projeto Nave em São Paulo; 

 Projeto Virtus em Recife; 

 Projeto do NIED UNICAMP em parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina (UEL) e Universidade Estadual de Maringá 

(UEM). 

  Foram com as iniciativas citadas anteriormente, que, marcaram o 

inicio do uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA) para os cursos de Latu 

Sensu, cursos de Extensão e cursos livres.  
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2.3. A LEGISLAÇÃO SOBRE A EAD NO BRASIL E CONSEQUÊNCIAS 

 

  A Educação a Distância no Brasil passou a ser reconhecida como 

uma metodologia de ensino oficial, a partir da escrita da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 de Dezembro de 1996, segundo essa lei, o poder 

público incentivaria o desenvolvimento e veiculação dos programas que abrangeria 

todos os níveis, modalidades de ensino e de educação continuada. A EAD seria 

utilizada como forma complementar de aprendizagem ou como forma de ensino em 

situações emergências. A responsabilidade em oferecer educação presencial ou à 

distância, aos jovens e adultos com escolaridade insuficiente, seria de 

responsabilidade de cada município (MUGNOL, 2009; PEREIRA; BIZELLI, 2012). 

  A Lei n. 10.172/01 de janeiro de 2001, estabelece que as 

Tecnologias Educacionais são meios eficazes para enfrentar os déficits educacionais 

e as desigualdades regionais, essa lei faz parte do Plano Nacional de Educação 

exigido pela LDB (MUGNOL, 2009). Até o ano de 2005,  não havia um definição 

formal sobre qual tipo de tecnologia iria ser adotado como mediador no processo de 

aprendizagem no ensino a distância só foi a partir do decreto nº 5622/2005, que 

ficou estabelecido que a modalidade de ensino a distância deve fazer uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

  Com o Decreto n. 5622/2005 aprovado, o MEC passou a reconhecer 

os cursos de EAD como oficiais, assim toda Instituição de ensino deve ser 

previamente credenciada pelo MEC. Com essa oficialização expande-se ainda mais 

os processos de produção de conhecimento, inicialmente foram feitas propostas 

para atender interesses voltados à formação de professores da Educação Básica e 

Superior (MUGNOL, 2009). 

  Devido a expansão das modalidades de ensino, segundo MUGNOL 

(2009) foi preciso desenvolver sistemas que normalizassem e regulamentassem a 

EAD e que integrassem as particularidades de cada curso, seja ela do tipo de 

Educação Presencial ou Semipresencial. 

 Com o inicio do século XXI houve o fim das iniciativas particulares, o MEC 

passou a dedicar maior atenção a esse novo estilo de ensino e ao longo dos anos 

vem publicando uma série de portarias normativas. MUGNOL (2009) diz ainda, que, 
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é através dessas portarias normativas que as Instituições devem se basear para 

trabalhar seu escopo. 

  Paralelamente ao desenvolvimento legal, MUGNOL diz que houve 

um aprofundamento no desenvolvimento de métodos de ensino utilizando-se as 

tecnologias de comunicação e informação utilizadas na educação à distância. No 

decorrer da evolução da utilização dos novos meio de comunicação, houve o 

desenvolvimento de equipamento e softwares voltados à EAD. Essa preocupação 

também levava em conta a condição socioeconômica do Brasil e duas diferenças 

culturais que variam de região, deste modo a EAD em nosso país teve um 

desenvolvimento diferenciado se comparada a alguns países Latino-Americanos, os 

Estados Unidos e a Europa. 

  As diferenças de desenvolvimento já ficaram evidenciadas quando 

eram utilizadas as correspondências, países europeus e a América do Norte já as 

utilizavam como uma forma tradicional de ensino e trabalhava com os alunos de 

forma isolada.  Mas foi somente com a utilização da radio e tele difusão que a 

comunicação relacionada à EAD passou a ser visto com maior simpatia entre a 

população brasileira.  

  Com a popularização dos computadores e internet, e o uso da 

multimídia (som, audiovisual, iconografia) ampliou-se as possibilidades de como 

suprir a demanda por educação da população. E por existir ainda uma parcela da 

população que não tem acesso aos equipamentos eletrônicos foi necessário utilizar 

metodologias colaborativas para atingir grande quantidade de pessoas (MUGNOL, 

2009). 

  Por fim, para suprir a demanda pela educação superior, em 2006 

houve a criação do Decreto Federal n. 5.800/2006 instituindo a criação do Sistema 

de Universidade Aberta do Brasil (UAB), essa iniciativa tinha a parceria com 

universidades das três organizações governamentais (Federal, Estadual e Municipal) 

e com demais organizações. Essa parceria com instituições de esferas 

governamentais variadas tem como objetivo, minimizar o fluxo migratório dos 

estudantes para os centros urbanos (PEREIRA; BIZELLI, 2012). 
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2.4. OBJETIVOS DA EAD  

  Pautando-se no decreto n. 5.622/2005, em que a EAD deve fazer 

uso das TICs para mediar o processo da educação, a participação dos alunos nesse 

tipo de ensino culminou na participação direta dos avanços tecnológicos. Como as 

tecnologias desenvolvidas para essa área tem como característica  utilizar métodos 

colaborativos, existe a troca de experiência, o esclarecimento de dúvidas e como 

consequência a aquisição de conhecimento (PITALUNGA, 2013; PEREIRA; 

BIZELLI, 2012; TORRES; VERMAAS, 2013). 

  O uso da EAD impactou na evolução sociocultural e tecnológica do 

ser humano, pois as novas tecnologias mudaram a forma como as organizações 

pensavam. Essa mudança se deu devido à possibilidade do desenvolvimento das 

atividades de estudo, sem que o aluno e/ou professor estejam necessariamente 

compartilhando o mesmo horário e espaço. Essa flexibilidade somente foi possível, 

pois havia a possibilidade da utilização de inúmeros recursos educacionais, desde 

livros, CD-ROMS, recursos de internet, Ambientes Virtuais de Aprendizado (AVA), 

entre outras combinações possíveis, utilizando-se das TICs (PEREIRA;BIZELLI, 

2012 apud MILL). 

  Essa flexibilidade interessa muito para as pessoas que já estão no 

mercado de trabalho, pois na EAD deve-se respeitar o ritmo de estudo de cada 

indivíduo, para isso devem-se criar formas para que o material de apoio, tanto do 

professor, quanto do aluno estejam disponíveis a todo o momento. Essa 

característica de estudo mostra que este método é direcionado aos alunos de idade 

adulta. Destaca-se que os adultos em geral já são pessoas responsáveis, deste 

modo, seu comportamento já lhe dá o direito de decidir sobre como será sua 

educação, destacando também a importância de se considerar as diferenças, no 

campo cognitivo, entre cada indivíduo (MUGNOL; 2006). 

  Sobre a autonomia de tempo e espaço onde vai ocorrer o processo 

de estudo, segundo PEREIRA e BIZELLI (2012), não se pode confundir a EAD com 

o autodidatismo, uma vez que quem é autodidata faz as seleções daquilo que irá 

estudar no momento, sem que seja embasada em uma proposta pedagógica e 

didática. 

  Outra característica que a EAD tem como objetivo é o de 

conscientizar o indivíduo sobre seu papel perante as atividades que serão 
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desenvolvidas, dessa forma cria-se a ideia das oportunidades que possam surgir 

posteriormente ao termino das atividades (MUGNOL, 2006). 

  Sobre a AVA, vale ressaltar, que ela pode ter funções de interação 

com outros indivíduos como web conferência, salas de bate papo, utilização de 

programas de mensagens como Messenger ou Skype, ou pode ter a função de 

acesso sem ter alguém necessariamente online 100% do tempo, como o uso de 

mensagens em fóruns e acesso ao material online. Todas essas tecnologias citadas 

anteriormente são todas baseadas nas telecomunicações e informática (PEREIRA; 

BIZELLI, 2012). 

  A AVA além das características supracitadas é um sistema que 

oferece suporte para a EAD, pois é através dela que existe a interação entre os 

usuários, personalização no modo de aprendizagem e além do mais pode ser 

utilizado também como ferramenta de apoio para aulas presenciais (TORRES; 

VERMAAS, 2013). 

  Além da forma de ensino ser diferente a EAD alterou também a 

forma sobre como o material de estudo é produzido, já que ela deve ser preparada 

por um grupo de especialistas, gerando uma mudança significativa nas funções dos 

docentes até então. O processo de formatação de um curso de EAD assemelha-se a 

uma indústria, pois ela deve ser preparada em processos a serem  separadas em 

fases. Essa ideia de processos industriais trouxe uma visão de sistema 

economicamente rentável, pois há primeiro uma centralização e monopólio para que 

então haja uma otimização do tempo e trabalho (MUGNOL, 2006). 
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2.5. DADOS SOBRE A EAD 

   

  De acordo com os dados liberados pelo Censo da Educação do 

MEC e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) sobre o Ensino Superior de 2010 a EAD representa cerca de 14,6% (Gráfico 

1) das matriculas efetuados no ensino superior do Brasil (PEREIRA;BIZELLI, 2012). 

 

 

Gráfico 1 - Evolução das Matriculas período 2001 - 2010 (PERREIRA; BIZELLI, 2012) 

 

  O gráfico 1  mostra que o numero de matrículas realizadas para o 

ensino superior durante o período de 2001-2010 cresceu de maneira expressiva, 

destaca-se que em 2010, somente na categoria de EAD, houve cerca de um milhão 

de alunos matriculados. Os alunos que escolheram o modelo à distância possuíam 

idade média de 33 anos, contrastando com os alunos do ensino presencial que  

apresentavam idade média em torno dos 26 anos (PEREIRA; BIZELLI, 2012). 

  Segundo PEREIRA e BIZELLI (2012) o crescente número de 

matrículas de EAD tem relação com a Universidade Aberta do Brasil que será 

discutido no próximo tópico do capitulo.   
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2.6. A UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB) 

  A UAB foi instituída pelo decreto n. 5800/2006. Essa iniciativa 

incentiva a colaboração entre diversas universidades públicas, oferecendo ensino 

superior para aqueles que têm dificuldade de acesso a uma formação universitária. 

também cria polos de apoio presenciais em regiões estratégicas. Essa colaboração 

envolve os órgãos Federais, Estaduais e Municipais, além de outras instituições que 

auxiliam para que haja a implantação, execução e fomento de cursos voltados para 

a graduação e pós-graduação. 

  O Sistema da UAB tem como funcionalidade, gerenciar os polos 

locais remanejando de acordo com a necessidade e as demandas pelos cursos de 

nível superior, a figura 3 exemplifica seu funcionamento. . 

 

Figura 2- Regiões Funcionamento Sistema UAB (PEREIRA; BIZELLI, 2012) 

 

  Segundo MILL citado por PEREIRA e BIZELLI (2012) a UAB possui 

um sistema de tutoria que é classificada em duas formas: 
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 Tutoria Presencial: os educadores acompanham o aluno 

presencialmente, que podem ser frequentes ou esporádicos nos 

polos onde o aluno é direcionado; 

 Tutoria Virtual: os educadores acompanham o aluno utilizando-se 

das ferramentas desenvolvida pela TIC. 

  Apesar dessa divisão de tipo de acompanhamento, cada instituição 

tenta seguir um modelo de processo semelhante à figura 3. 

 

Figura 3 - Processo de ensino (PEREIRA; BIZELLI, 2012) 

 

 

  No Sistema da UAB os tutores presentes no local, tem uma relação 

diferente ente o aluno e tutores virtuais, essas pessoas que estarão no polo, estarão 

somente para auxiliar no desenvolvimento de alguma atividade que o aluno estiver 

executando, ou seja, essa pessoa não possui o conhecimento específico para todas 

as disciplinas do curso, mas é aquele que, além de questionar, vai direcionar para 

que o aluno consiga adquirir o conhecimento de forma fluida (PEREIRA; BIZELLI, 

2012; PITALUNGA, 2013). 

  Já no meio virtual a interação aluno/tutor virtual se dará com as 

pessoas que detêm o conhecimento específico, ou seja, é através do meio virtual 

que o aluno terá contato com o professor e seus assistentes, elas serão as pessoas 

que irão sanar as duvidas específicas das disciplinas do curso (PEREIRA; BIZELLI, 

2012). 
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  Para que o processo de ensino seja adequado e que o aluno 

consiga evoluir, os professores e tutores devem avaliar se as atividades 

desenvolvidas estão de acordo com aquilo que foi levantado durante o 

planejamento, esse tipo de auto avaliação é necessária, pois o MEC faz a avaliação 

somente se um determinado item for cumprido ou não, dentro desta avaliação existe 

as  priorizações de alguns itens que a Instituição escolhe para oferecer aos seus 

alunos. PEREIRA e BIZELLI (2012) destacam que qualidade de um curso é 

determinada a partir de um conjunto estático de elementos avaliados e que para isso 

deve existir a participação desses professores e tutores para opinarem a respeito do 

andamento de um determinado curso. 

  Para que aconteça uma avaliação com critério, a instituição de 

ensino deve se preocupar também em preparar o tutor através de treinamentos e 

capacitação, para que este consiga cumprir seus deveres de forma adequada para 

que seja capaz de aplicar as técnicas necessárias para suprir a demanda que possa 

a vir a ocorrer (PITALUNGA, 2013). 

  Outro autor citado por PITALUNGA (2013) é POLAK ET AL, que 

constata que, se compararmos a EAD e o ensino presencial, existirá diferença 

somente entre as infraestruturas tecnológicas, sua gestão e a maneira como a 

informação chega ao aluno. Sendo assim, deve-se haver uma gestão eficiente que 

consiga identificar problemas que possam surgir durante a execução dos cursos. 
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3. A EDUCAÇÃO PARA OS APENADOS 

3.1. PROJETO DE LEI N. 5189/2005 

 
 

Em 2005, houve pela primeira vez na história, uma iniciativa com o 

objetivo de se desenvolver um projeto de educação que seria oferecida aos 

apenados, essa iniciativa tinha a participação do MEC por meio da Diretoria de 

Educação de Jovens e Adultos, e da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECADI/MEC) que foi desenvolvida integrando o 

Ministério da Justiça (MJ) e Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR) (GRACIANO,2005). 

A SECADI é o responsável em desenvolver os sistemas de ensino 

de forma inclusiva com o objetivo de valorizar as diversidades. 

Sob a autoria de Carlos Nader o Projeto de Lei (PL) 5189/05 

aprovado determinou a implantação de Escolas Virtuais nos presídios federais e 

estaduais. De acordo com o texto será oferecido cursos de Alfabetização, Ensino 

Fundamental, Médio e técnico profissionalizante a todos os agentes penitenciários e 

presos, as atividades poderão ser desenvolvidas pelas entidades filantrópicas e 

pelas instituições Públicas. 

GRACIANO (2005) cita que pela falta de maiores detalhes do MEC, 

a educação oferecida aos servidores e apenados, muitas vezes dependem da 

vontade do governo estadual, o trabalho que foi desenvolvido por este autor 

comenta que em São Paulo ocorreram oscilações de interesse devido às 

reorganizações administrativas e orçamentárias. 

Em relação às produções de estudos sobre educações 

penitenciárias, GRACIANO (2005) constatou que a produção de pesquisa 

relacionada é insipiente. 
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3.2. A EDUCAÇÃO DOS APENADOS NO BRASIL 

 

 
No ano de 2010 no Brasil a população carcerária brasileira tinha 

aproximadamente 500 mil pessoas jovens e adultos, dentro dessa parcela de 

reclusos havia cerca de 65% de indivíduos que não concluíram o ensino 

fundamental e cerca de 8% de analfabetos, isto demonstra que existe a 

possibilidade de trabalhar de uma maneira melhor essa população carcerária 

(CARREIRA, 2009; GRACIANO, 2010). 

GRACIANO (2010) diz que não existem dados concretos sobre as 

atividades educativas que são aplicadas nas prisões, as ações existentes, segundo 

pesquisas acadêmicas, e noticias, apontam que a “educação“ é tratada de uma 

forma que engloba propostas educacionais não formais quanto às atividades formais 

essas iniciativas são promovidas geralmente pelas Organizações não 

governamentais como entidades filantrópicas e/ou religiosas. 

O apenado além do benefício da elevação de sua escolaridade, 

consegue também recuperar sua autoestima facilitando sua reintegração social 

(CUNICO, 2009). 

Sobre a educação aos jovens e adultos é prevista na constituição 

desde 1824, relação da existência desta lei tinha como objetivo a necessidade da 

população estar apta para a nova realidade social que o Brasil queria desenhar 

(GRACIANO, 2010). 

GRACIANO (2010) que acompanhou algumas iniciativas educativas 

dentro das prisões de São Paulo relatou que, em um dos cursos passou por 

dificuldade de acesso a um material de 120 páginas, primeiramente o instrutor 

financiou com recursos próprios, na segunda vez um funcionário da unidade se 

propôs em tirar cópia, mas este acabou não conseguindo obter o material, dizendo 

que o sistema prisional dificultou a execução daquilo que ele havia se oferecido a 

fazer, baseado nesta limitação ou dificuldade, a utilização de um sistema virtual 

poderia solucionar este tipo de problema. Outro problema citado por este mesmo 

autor, é que por razões de segurança os educadores não podem fazer um 

acompanhamento constante dos apenados já que dependem diretamente da 

autorização da segurança do presidio, essa outra característica também pode ser 
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suprida pelo fato da EAD não necessitar que aluno e professor compartilhem o 

mesmo tempo e espaço. 

 

3.3. USO DE EAD NO BRASIL 

 

As iniciativas relatadas neste item, são aplicações de EAD para a 

população em geral, são modelos onde os estudantes não têm sua comunicação 

restrita como a dos apenados e que servirá de referência para analisar juntamente 

com os programas voltados para os apenados. 

 

3.3.1. PROJETO EDUCACIONAL PIRAÍ DIGITAL – RJ 

 

MOTA e SCOTT (2014) descrevem que a origem do Projeto 

Educacional Piraí Digital, está relacionada ao final da década de 1990, nessa época 

a cidade de Piraí recebeu um recurso federal para se modernizar e uma parte desse 

dinheiro foi utilizada para construir uma rede de internet sem fio para interligar os 

gabinetes da prefeitura, nessa época as autoridades perceberam que com um custo 

relativamente baixo eles poderiam estender essa rede para uma área de maior 

abrangência. 

Nos dias de hoje, desde a implantação dessa rede, Piraí é 

considerada a pioneira do Brasil na utilização de tecnologias digitais nos ambientes 

urbanos, a cidade teve êxito na integração digital entre professores e estudantes em 

todos os níveis educacionais. 

Por causa desse reconhecimento pelo pioneirismo no uso da 

tecnologia no processo educacional, Piraí é considerada um modelo de sucesso de 

prática inovadora, e hoje a cidade também é conhecida como Piraí Digital. 

O projeto de ensino de Piraí foi modelado de maneira que a 

aprendizagem fosse desenvolvida para não ficar limitada somente nas salas de 
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aulas como no ensino tradicional, as práticas educacionais foram assentadas em 

tecnologias digitais. 

A estrutura do Projeto Piraí Digital segundo dados de 2012 possui 

uma rede sem fio que abrange a cidade inteira, possui ainda, 39 centros digitais com 

145 computadores em prédio públicos mais 20 centros digitais com 188 

computadores que serve cerca de 6000 alunos e 20 pontos de acesso em 

bibliotecas publicas. Nesses centros são registrados uma média de 220 usuários/dia, 

a rede utiliza softwares livres como o Linux, seu gerenciamento é feito de forma 

centraliza, oferece-se serviços de internet, e-mail, serviços governamentais e 

também ambientes de e-learning. 

A iniciativa Piraí Digital, se provou possível porque a comunidade e 

todos os parceiros tinham como objetivo principal, oferecer melhoria dos estudos aos 

alunos através do uso das TICs, essa iniciativa fazia parte do interesse dos órgãos 

municipal e nacional por prover o desenvolvimento de habilidades para combater o 

desemprego e o subemprego. 

Inicialmente o projeto piloto foi desenvolvido em apenas uma escola, 

após comprovado o sucesso desse programa foi decidido estender essa iniciativa 

para as demais escolas. Todo esse trabalho foi possível graças ao envolvimento de 

diversas pessoas, como professores e administradores que viabilizaram um plano 

pedagógico, assim como os coordenadores do programa que se responsabilizaram 

pelo planejamento e execução dentro de um orçamento limitado enfrentando a falta 

de estrutura nas escolas. 

Ações como a implantação de e-learning nas escolas, teve como 

uma característica importante, a participação dos professores e estudantes que 

opinaram durante o processo de execução do projeto, outro ponto apontado por 

MOTA e SCOTT (2014) foi, fornecer aos líderes de cada escola relativa autonomia 

na execução do projeto localmente. 

Finalizando Piraí Digital desenvolveu um modelo educacional onde 

os professores adaptaram o ensino tradicional fazendo uso das tecnologias digitais 

para que o ensino e aprendizagem oferecida ao aluno fossem abordados de maneira 

diferenciada. MOTA e SCOTT (2014) citam que a partir desse modelo, o governo 

federal lançou um piloto chamado “Um computador por aluno”. 
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3.3.2. MODELO DE EAD VEDUCA 

 

Este modelo de EAD relatado por MOTA e SCOTT (2014), é 

baseado na proposta educacional da empresa Veduca , essa entidade oferece 

através de sua plataforma, o ensino online de vídeo aulas de grandes universidades 

internacionais em português, seus fundadores da empresa consistem em 3 

engenheiros e um formado em ciência da computação. 

Observando a tendência do crescimento da EAD no Brasil, a 

empresa escolheu em ofertar os conteúdos na língua portuguesa, pois os 

fundadores da Veduca identificaram que a grande maioria dos brasileiros não tem o 

domínio da língua inglesa. Segundo MOTA e SCOTT (2013), a empresa foi formada 

para tentar atingir os cerca de 25 milhões de usuários no Brasil, esse grupo de 

pessoas é composto por futuros estudantes de ensino superior, estudantes e 

professores do ensino superior e profissionais com idade de até 50 anos. 

O conteúdo do Veduca já possui em seu acervo, cerca de 5040 

videoaulas de universidades como Berkeley, Columbia, Harvard, Michigan, Instituto 

de Tecnologia de Massachusetts, Universidade de Nova York, entre outras. O 

acesso a esse material é feita de maneira gratuita e não há obrigatoriedade de 

registro prévio no sistema. 

Além de acessar essas aulas, os próprios usuários podem utilizar 

ferramentas colaborativas do próprio sistema para auxiliar na tradução das aulas, 

outra ferramenta dentro do sistema é o gerenciamento de notícias que o usuário 

acessa de acordo com os cursos que este aluno está inscrito. 

Em resumo, a proposta da Veduca, é oferecer o acesso a um 

aprendizado de qualidade, utilizando-se de vídeos de grandes universidades 

internacionais e ferramentas de tecnologias digitais que colaboram com a criação de 

condições para o acesso aberto ao conteúdo de várias línguas com ênfase em 

português. 
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3.4. ESTUDO DE USOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA APENADOS NO 

BRASIL 

 
 

Como visto anteriormente no ano de 2005, com a aprovação da PL 

n. 5189/2005, houve a regulamentação da EAD para serem utilizadas nas prisões 

como uma forma alternativa de ensino aos apenados, mesmo passando alguns anos 

após sua criação, existem poucos trabalhos e estudos documentados abordando 

essa demanda, esse problema encontrado acaba se assemelhando sobre a falta de  

produção de pesquisas documentadas que GRACIANO (2005) relata, apesar dessa 

dificuldade, foi possível encontrar relatos do uso de EAD para apenados aqui no 

Brasil e que será discutido logo a seguir. 

 

 

3.4.1. USO DE EAD DA PRISÃO ESTADUAL DE MARINGÁ 

 
 

Com o objetivo de oferecer ensino superior à distância, destaca-se a 

iniciativa de EAD do Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) que firmou 

parceria para oferecer alguns cursos de nível superior para os apenados da 

Penitenciária Estadual de Maringá (PEM). 

Uma das opções pensadas para a implantação da EAD, mas que foi 

descartada imediatamente, foi pensar em uma logística para levar os interessados 

até o local da aula, mas isso se tornou impensável porque uma logística do tipo teria 

custos elevados para o Estado por conta das questões de deslocamento e 

segurança que seriam envolvidos. 

Para sanar o problema anterior a CESUMAR pensou em adotar o 

sistema de EAD, pois poderia proporcionar uma formação de qualidade dentro do 

ambiente prisional. Por intermédio da Coordenação de Polos o CESUMAR firmou 

parceria para oferecer alguns cursos de nível superior para os apenados da 

Penitenciária Estadual de Maringá (PEM)(PARDO; ET AL, 2011). 
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A partir de 2011 a PEM fez um trabalho de seleção dos presos que 

iriam cursar o ensino superior, a CESUMAR em contrapartida forneceu sua 

infraestrutura administrativa e pedagógica dos cursos de EAD, esses ambientes são 

acompanhados de segurança para a tutoria, as aulas assistidas são transmitidas via 

internet ao vivo e também era possível a interação total entre alunos e professores 

sem qualquer tipo de restrição (PARDO; ET AL, 2011). 

O Projeto com a PEM segundo PARDO; ET AL (2011) conclui que 

teve boa receptividade indicando que seria bastante promissor, mas ainda carecia 

de dados mais contundentes, pois era preciso aguardar até a formação dos presos 

dessa iniciativa piloto. 

 
 

3.4.2. USO DE EAD NA COLÔNIA PENAL AGRÍCOLA DO SISTEMA 

PRISIONAL PARANAENSE 

  
No Paraná a Colônia Penal Agrícola (CPA), utiliza a EAD neste local, 

essa modalidade de ensino foi inserida como uma modalidade auxiliadora no Ensino 

Formal da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para combater a alta rotatividade 

de alunos (CUNICO, 2009).  

A CPA já possui instalada em seu ambiente, recursos de TV 

pendrive (figura 4) e DVD, a interação dos tutores/professores e alunos nessa 

unidade de penal é do tipo presencial. O funcionamento da EAD nesse local é de 

segunda a quinta e atende o aluno nos períodos da manhã, tarde e noite com 

suporte dos professores nos papéis também de tutores presencias  do Centro 

Estadual de Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA) (CUNICO, 2009). 
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Figura 4 - TV pendrive (fonte: http://matematizando-gabriel.blogspot.com.br/2011/03/parana-

digital_30.html acesso 13/11/2013) 

 
CUNICO (2009) descreve que a estrutura oferecida os alunos foi 

montado para que os alunos sintam-se motivados, além da EAD todo módulo de 

curso estão disponíveis em DVDs, pendrives com os vídeos, e material de apoio 

impresso. Um dos principais motivos da adoção da EAD nesse estabelecimento vem 

mais uma opção de solução para o problema da alta rotatividade de alunos na CPA. 

A CPA apesar de utilizar a EAD que é algo recente e inovador no 

sistema prisional, visa aumentar a qualidade de ensino utilizando-se da 

interatividade entre os alunos, tutores e material didático (CUNICO, 2009).  

Sobre a segurança do Sistema Prisional, CUNICO (2009), diz que a 

segurança é algo de extrema importância, mas o sistema de aprendizagem é algo 

que também deve ser compreendido, pois a qualidade do ensino depende das 

instituições e dos profissionais que são responsáveis pelos alunos privados de 

liberdade e as escolhas sobre como abordar as tecnologias não devem ficar limitado 

a utilizar essa ou aquela metodologia, a EAD seria mais uma opção de ensino e não 

seria o método definitivo de ensino mas seria mais uma ferramenta para auxiliar os 

problemas encontrados no Sistema Carcerário. 
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3.5. A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA APENADOS NA EUROPA 

 

 

Alguns países da Europa como, Inglaterra, Suécia e Portugal, em 

contraste ao Brasil, oferecem programas de EAD para seus apenados já de forma 

consolidada, e como veremos a seguir, alguns desses países, ainda enfrentam 

desafios para promover a educação aos seus apenados.    

 

3.5.1. USO DE EAD PARA APENADOS NA INGLATERRA 

 
 

Na Inglaterra existem prisões que possuem salas de aula para 

oferecer educação básica aos seus apenados, os responsáveis pela educação 

destes lugares são agentes contratados para atender o local onde ela trabalha. O 

número de ingleses presos que utilizam o a EAD gira em torno de 4000 pessoas, 

somente a Open University atende mais de 1500 de estudantes presos, mas existem 

outros fornecedores de EAD que oferece uma grande variedade de cursos alto nível 

(PIKE; ADAMS 2012). 

A Inglaterra vem enfrentando um problema em relação aos custos 

para manter essa estrutura de ensino, as verbas que vinham através de 

Organizações não Governamentais e fundos governamentais que eram investidos 

na educação superior estão mudando. Antes a educação oferecida ao apenado não 

era cobrado, agora aquele que possuem sentenças menores que seis anos podem 

fazer empréstimos para financiar o próprio estudo (PIKE; ADAMS 2012).  

PIKE e ADAMS (2012) citam que estudos mostraram o valor do uso 

da tecnologia, e que países como a Noruega possuem dentro das prisões um 

sistema que é utilizado somente para os apenados, essa iniciativa é chamada de 

Internet for Inmates ou Internet para os Internos este programa encoraja que os 

internos se tornem e-cidadãos, e mesmo que a Inglaterra não possua uma rede 

exclusiva para os seus apenados, ela também da bastante importância para o uso 

da tecnologia, impactando assim, no investimento pesado para substituir ou 
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melhorar as estruturas de TI em suas prisões, algumas prisões inclusive simulam 

uma rede online onde os estudantes acessam os arquivos de estudo. 

 

3.5.2. USO DE EAD DA COMISSÃO EUROPEIA: CENTRO DE ENSINO, SUÉCIA 

 
Segundo a Comissão Europeia (2012), a Suécia possui um modelo 

de Centro de Aprendizagem, essa iniciativa foi introduzido em 2003, e a alguns anos 

atrás em 2010, foi liberado cerca de sete milhões de euros para ser utilizado nesse 

programa, isso mostra a tamanha importância que esse projeto representa para os 

suecos. 

Em toda prisão sueca existe um centro de estudo implantado, possui 

uma estrutura que tem pelo menos um professor contratado para trabalhar na prisão, 

este profissional é habilitado para dar suporte para os estudos do segundo grau, a 

ferramenta utilizada é chamada de “Net Centre”, esta plataforma oferece cerca de 

130 tipos de assuntos que englobam a educação básica até a secundária, a 

comunicação dos tutores é efetuada através desta mesma plataforma. 

Essencialmente a Net Centre é uma intranet que foi desenvolvida 

exclusivamente para os prisioneiros, por razões de segurança essa plataforma faz a 

gravação de todas as mensagens trocadas entre os prisioneiros e seus tutores além 

de conselheiros, a conversa acontece sempre de um prisioneiro para um professor, 

não é permitido que acontecesse uma conversa com mais de duas pessoas 

simultaneamente. 

O modelo sueco de EAD enfrentou certa resistência por parte dos 

apenados em sua fase inicial de implantação, após alguns anos desse projeto 

iniciar, ela é atualmente considerada um modelo de sucesso, como por exemplo, em 

2005, 140 apenados iniciaram o estudo em 197 cursos, em 2008, 870 prisioneiros 

terminara 1363 cursos e em 2011, 1212 internos terminaram 2045 cursos, esse 

modelo de estudo permite que cada apenado estude até 3 cursos diferentes. 

Atualmente um dos desafios encontrados nessa modalidade de 

ensino é convencer os prisioneiros que não possuem habilidades com o manuseio 

de tecnologia recentes, isso acaba impactando na autoestima do preso assim como, 

a sua motivação para se beneficiar dos programas de estudo. 
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Mesmo esse sistema não permitindo o uso de internet por questões 

de segurança, os professores acabam trabalhando no seu máximo, usando suas 

habilidades para encorajar os alunos para atingir seus potenciais mais altos. 

 
 

3.5.3. USO DE EAD PARA APENADOS EM PORTUGAL 

 

A população carcerária de Portugal tem acesso diretamente ao 

sistema educacional do país, esse acesso visa potencializar a reintegração social e 

profissional, uma vez que há aquisição de competências sociais e técnicas, 

oferecidas pela disponibilidade de ensino que engloba desde os níveis de ensino 

fundamental até o nível superior. Apesar dessa iniciativa do uso do e-learning, 

Portugal  ainda não explora eficientemente as possíveis contribuições na formação 

de profissionais que estejam dentro do sistema prisional. O fato citado decorre que 

alguns grupos minoritários não tem acesso às TIC, ou quando tem acesso os 

estudantes acabam acessando informações sem um objetivo claro sobre aquilo que 

irá estudar(MACHADO ET. AL., 2011). 

Pelo problema apresentado anteriormente MACHADO ET. AL. 

(2011) propõe a criação de um Sistema de Gestão de Aprendizagem (SGA), essa 

proposta tem como objetivo centralizar e simplificar o gerenciamento da educação 

que envolve o e-learning. 

MACHADO ET. AL. (2011) apud GABRIEL, diz que os ambientes 

prisionais são locais excelentes para que a população prisional seja alvo de 

intervenções para que haja modelagem estrutural facilitando a reinserção na 

sociedade. 
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4. ANÁLISE DOS MODELOS E PROPOSTA 

4.1. ANÁLISE DOS MODELOS 

Analisando os modelos de EAD que foram descrito neste trabalho, 

foi feita uma tabela (Tabela 1) com as informações em comum encontradas entre os 

usos de EAD relatados neste trabalho. 

 
 

 
Tabela 1 - Informações comuns entre os programas de EAD relatados (Fonte: Próprio Autor) 

 
Uma característica comum encontrada entre esses programas de 

EAD é que todas elas excetuando o modelo Veduca, utilizam um local com 

equipamentos para acessar o conteúdo dos estudos que o aluno está disposto a 

estudar, nesses casos na maioria delas, foi relatado o uso de alguma pessoa no 

local que seria responsável em orientar o aluno caso ele viesse a ter alguma dúvida. 

O projeto Piraí Digital e Veduca, como já era de se esperar, não 

possuem restrições quanto ao tipo de pessoa que podem acessar seu conteúdo, 

mas cada uma delas tem a principio conteúdo voltado para seu público alvo 

específico. 

De todos os projetos relatados, exceto Veduca, há a participação de 

entidades governamentais para auxiliar na implantação das EAD, tanto nas 

iniciativas para a população em geral, quanto para a população de apenados. 

Das cinco iniciativas de EAD voltado aos seus apenados, duas delas 

utilizam uma rede privada de uso exclusivo das unidades prisionais, no caso da 

Suécia ela possui uma rede administrada pelo próprio governo, que utilizam 

ferramentas de segurança e conteúdos próprios que são oferecidas para todas as 

SALAS DE 

ESTUDO

REDE 

EXLUSIVA 

PARA 

APENADOS

ENSINO 

FUNDAMENTAL

ENSINO 

SECUNDÁRIO

ENSINO 

SUPERIOR

PIRAÍ DIGITAL SIM N/A SIM SIM NÃO

VEDUCA NÃO N/A NÃO NÃO SIM

PEM MARINGA SIM NÃO NÃO NÃO SIM

CPA SIM SIM SIM NÃO NÃO

INGLATERRA SIM NÃO SIM SIM SIM

SUÉCIA SIM SIM SIM SIM NÃO

PORTUGAL SIM NÃO SIM SIM SIM
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prisões suecas, já no caso da CPA, a rede de EAD dessa unidade é utilizada 

somente por ela, não existe compartilhamento com outras unidades, e os demais 

modelos analisados, como Maringá, Inglaterra e Portugal, utilizam um sistema que 

compartilha o mesmo conteúdo que é oferecida à população não encarcerada, não é 

citado nos textos se existe uma adaptação prévia desses conteúdos. 

Em relação ao conteúdo dos níveis de ensino oferecidos aos 

apenados, destaca-se que em quase todos os casos é trabalhado o conteúdo do 

ensino fundamental, e em relação ao nível secundário e superior, existe iniciativa, 

mas com uma importância um pouco menor, isso acaba mostrando que existe 

interesse em ofertar conteúdos cada vez mais específicos como cursos superiores 

aos apenados. 

 

4.2. PROPOSTA DE UM MODELO ADAPTADO AO BRASIL 

 

Após feita a análise dos modelos de EAD existentes atualmente, 

será apresentada uma sugestão de proposta de um modelo de EAD adaptado ao 

Brasil. 

O primeiro ponto a ser abordado é que o modelo deve ter um 

planejamento que seja escalável e centralizado,  a Proposta Piraí Digital é um bom 

exemplo de organização que pode ser seguido, pois ouve a participação de pessoas 

da Comunidade, Educadores e Governo, que se organizaram e implantaram um 

sistema de rede sem fio que cobre o município inteiro, e que além disso, tem 

espalhado pela cidade, centros ou pólos de acesso equipados e que tem acesso ao 

sistema de EAD, esse mesmo sistema por ser centralizado pode conter ferramentas 

que faz controle dos cursos feitos pelos apenados, assim como, ferramentas que 

possam avaliar o conhecimento adquiridos por eles. 

Outro ponto a ser abordado, é o fato dos apenados terem restrições 

quanto à segurança das informações que podem ser acessados por eles, a idéia oo 

modelo da Suécia que tem um sistema isolado da internet pode ser utilizado como 

um guia para a criação de um sistema que tem implementado bloqueios de acesso 

não permitidos. 
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A EAD voltada aos apenados deve incluir pelo menos em seu 

sistema, matérias de ensino fundamental, pois como foi identificado anteriormente 

pela pesquisa de 2010, 65% da população carcerária não tinham o ensino 

fundamental complento e 8% eram analfabetos, isso mostra a importância em se 

trabalhar com essas matérias dentro de um sistema que possa comportar pelo 

menos este requisito. 

Outra característica que o sistema pode ter, é em seu sistema poder 

utilizar materiais de outras instituições de ensino, como a que o modelo Veduca 

utiliza, com isso o reaproveitamento de materiais já existentes, se torna mais fácil e 

possibilita um aumento de tempo na preparação e criação de novos materiais de 

estudos abordando outros temas que venham a faltar no sistema. 

E a última característica abordada e não menos importante, é o uso 

de um local específico para o uso exclusivo para estudo, como foi abordado 

anteriormente, todos os sistemas de EAD voltado aos apenados, reservaram um 

espaço seguro que fosse utilizado para estudos dentro das penintenciárias. 

Reunindo todas essas características citadas, deve-se pensar em 

fazer um estudo mais aprofundado das lições positivas e negativas aprendidas das 

iniciativas europeias e brasileiras, para que se possa fazer um modelo que seja a 

melhor possivel dentro da realidade do Brasil. 

E concluindo, a última sugestão é a criação de um projeto piloto para 

validar as lições aprendidas e fazer um trabalho de análise minucioso se o modelo 

pode ser replicado em outros lugares de realidades diferentes no Brasil, para que 

haja um modelo que possa ser chamado de padrão semelhante ao oque acontece 

na Suécia. 

   

  



 41 

5. CONCLUSÃO 

 

Atualmente trabalhar com uma proposta de Ensino a Distância é 

algo a ser considerado pois, é observado um bom momento para se pensar nesse 

assunto, como vimos anteriormente no gráfico sobre a evolução das matriculas da 

EAD, indica que o crescimento da procura da EAD se tornou algo significativo, e que 

pode combater o grande número de apenados sem ensino fundamental completo 

que girava em torno de trezentos e vinte cinco mil pessoas e cerca de quarenta mil 

analfabetos, segundo dados de 2010. E com o uso das tecnologias atuais, podemos 

oferecer um ambiente seguro voltado a essa população de reclusos e contribuir para 

fator social de acesso à educação básica e combater a baixa taxa de escolaridade. 

Através deste trabalho foi possível fazer um estudo de como a 

Educação a Distância surgiu e evoluiu até o modelo que conhecemos nos dia de 

hoje. Como a EAD é uma metodologia que evoluiu junto com a TIC, não existe um 

modelo que podemos dizer que é o mais eficiente e definitivo para todos os tipos de 

casos, mas foi possível em encontrar pontos em comum de funcionamento entre os 

modelos e propor uma opção de EAD voltados aos apenados que possa ser 

utilizado no contexto brasileiro. 

Como vimos, no decorrer dos anos houve uma evolução constante 

de como uma metodologia de ensino a distância pôde evoluir, inicialmente quem 

utilizava esse método era visto com certo preconceito, pois ela provavelmente, teve 

dificuldade em ter acesso aos estudos. Após essa fase de correspondências ela 

passou a utilizar a rádio, a TV e nos dias de hoje a internet. 

Podemos dizer que os trabalhos relacionados sobre EAD no Brasil, 

passaram a evoluir de uma maneira mais organizada e ordenada, graças ao MEC 

que passou a criar regimentos de como deve ser um programa de Ensino a 

Distância. 

Durante o trabalho autores como CARREIRA (2009) e Graciano 

(2010), identificaram que a educação da população carcerária no Brasil poderia ser 

trabalhada de uma maneira melhor, mas possui algumas barreiras que dificultam 

esse tipo de trabalho. 

Por causa das dificuldades em oferecer uma educação convencional 

aos apenados, foi pensado em estudar modelos existentes de EAD para auxiliar o 
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modelo convencional de educação, para melhorar a escolaridade da população de 

apenados existentes. 

Durante o trabalho foi observado também que alguns países da 

Europa já possuem programas de EAD em suas prisões, e que não existe um 

modelo padrão utilizado entre elas, cada solução adotada ainda possui desafios que 

surgem a cada momento. 

A partir das comparações entre os modelos de EADs para apenados 

feitas anteriormente, podemos sugerir que o Sistema de Ensino a Distância para o 

uso nas penitenciárias deve-se ter obrigatoriamente durante seu planejamento, a 

participação do governo, os respectivos responsáveis das penitenciárias, 

educadores e membros da sociedade civil,  para que haja um levantamento prévio 

dos requisitos para que se possa disponibilizar um espaço adequado de estudo, 

equipamentos e como será feita a segurança desse espaço.  

A proposta também tem a ideia do uso de um sistema isolado e 

centralizado, o trabalho para se implantar um modelo de EAD que pudesse oferecer 

segurança e avaliação de seus apenados seria simplificado, além do fato que dessa 

maneira a ideia de escalabilidade também seria algo que passaria a ser 

implementado de maneira mais organizada. 

A respeito do conteúdo disponibilizado, acredita-se que se deve 

trabalhar inicialmente com matérias do ensino fundamental dentro do sistema da 

educação à distância, pois poderíamos suprir a demanda social por uma educação 

básica dos indivíduos que se encontram reclusos, com isso atingiríamos aos cerca 

de 73% ou 365000 (trezentos e sessenta mil) pessoas se calculado em cima do total 

da população carcerária de 2010 que não teve acesso a uma educação básica 

apropriada. 

Como no Brasil a EAD nas prisões é algo ainda muito recente, o 

ideal seria fazer um projeto piloto para testar e validar minuciosamente todos os 

aspectos das lições positivas e negativas aprendidas através da pesquisa de 

modelos brasileiros e europeus existentes no momento, dessa forma, iriamos 

minimizar o risco da criação de um modelo inicial que não fosse adequado para as 

diversas realidades que existem dentro do Brasil. 

E finalizando, a respeito da sugestão de um modelo de EAD para 

Apenados no Brasil, seria interessante também que o sistema de EAD fosse capaz 
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de aproveitar diversos materiais já existentes, pois seria um meio eficaz de evitar a 

perda de tempo na criação desnecessária de um material já existente. 

Espero que com este trabalho, a respeito dos modelos de EAD para 

apenados, possa colaborar para o surgimento de algum projeto ou experimento de 

implantação de EAD nos ambientes prisionais, pois houve certa dificuldade em 

encontrar referencias de trabalhos de EAD com apenados que fossem trabalhadas 

aqui no Brasil, já as referências da Europa são de programas já em andamento que 

no momento estão funcionando e que possuem ainda problemas a serem 

enfrentados. 

 

5.1. TRABALHOS FUTUROS 

A respeito dos modelos de Ensino a Distância para apenados, 

acredita-se que possa ser trabalhados diversas questões mais aprofundadas 

relacionadas à area da computação, por exemplo, como modelar uma rede 

centralizada dos conteúdos de ensino do projeto educacional, desta forma, abre-se 

um leque de possibilidades de desenvolvimento de diversos estudos para essa área. 
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