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RESUMO

Quase um milhão de brasileiros estão, segundo dados oficiais do Ministério da Justiça (MJ), sob alguma forma de custódia frente às instituições carcerárias do Estado. No Rio

Grande do Sul, esse número é de quase 35 mil pessoas. No entanto, pouco se sabe a respeito da formação educacional dessa massa de homens e mulheres. Tendo como

recorte os apenados do Estado gaúcho, essa pesquisa objetiva analisar qual o nível educacional desse contingente para, desta forma, verificar qual o impacto da educação formal

ou a falta dessa, na configuração desses sujeitos. Os dados para elaboração desta pesquisa foram colhidos juntos aos arquivos oficiais da Superintendência de serviços

Penitenciários do Rio Grande do Sul e no que foi divulgado pela imprensa, o método é o de análise bibliográfica e documental. De acordo com os dados analisados, a

composição da massa carcerária gaúcha, no que diz respeito ao seu grau de instrução, configura-se da seguinte forma: 2,79% se  declaram analfabetos;  4,68% alfabetizados;

11,99% com ensino fundamental; 62,07% com ensino fundamental incompleto; 6,39% com ensino médio; 10,56% com ensino médio incompleto; 0,43% não sabem dizer sua

formação; 0,89% possuem ensino superior incompleto; e 0,19% possuem ensino superior. Com os dados obtidos, é possível verificar que, de uma forma ou de outra, a educação

formal é uma deficiência crônica entre os presos gaúchos. No entanto, esses dados, certamente, são idênticos nos demais entes federativos. Portanto, fica claro que é necessário

e urgente a implementação de uma política educacional publica e factível que, juntamente com outras ações, possa contribuir efetivamente para redução nos índices de

criminalidade e, consequentemente, no numero de apenados no país.
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