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Apresentação

+++++O Projeto “Ler Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos estabelecimentos
penais do Distrito Federal”, inicialmente de responsabilidade das Secretarias de
Educação (SEEDF) e de Segurança Pública (SSP/DF), foi regulamentado pela Portaria
nº 10, da Vara de Execuções Penais do DF (VEP/DF), de 17/11/2016, a qual disciplina
as modalidades de remição de pena, entre elas a leitura de obras literárias. 

+++++A instituição dessa portaria inaugura no DF a implementação da política pública
prevista na Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210, alterada pela Lei nº 12.433, de
29/6/2011, que versa sobre o direito das pessoas privadas de liberdade quanto à
assistência educacional e ao exercício de atividades intelectuais compatíveis com a
execução da pena. Tal alteração ocasionou uma mudança significativa na remição de
pena no Brasil, passando a aceitar não só o trabalho, mas também o estudo para a
diminuição de pena. Assim, como a cada três dias de trabalho o custodiado tem a
remição de um dia de pena, a cada 12 horas de estudo, ele fará jus à redução de um dia
da pena. 

+++++Nesse sentido, partindo do exposto na LEP, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
editou, em 2013, a Recomendação nº 44, reconhecendo a leitura como uma atividade
educacional complementar para fins de diminuição de pena, principalmente para
favorecer aqueles que não têm acesso a remição por trabalho ou estudo. Esse instituto
oportuniza às pessoas privadas de liberdade a remição de quatro dias de pena mediante
a leitura de uma obra literária, científica ou filosófica, e a elaboração de uma produção
textual para verificar essa leitura. O limite é de doze obras por ano, ou seja, no máximo,
48 dias de remição a cada doze meses. 

+++++O Distrito Federal iniciou a execução da política de remição de pena pela leitura
em suas unidades prisionais no mês de agosto de 2018, por meio do Projeto “Ler
Liberta: uma perspectiva de ressocialização nos estabelecimentos penais do Distrito
Federal”, com a previsão de atender, até, 10% da população carcerária, a qual, à época,
era de aproximadamente 15.000 pessoas. É ofertada em sete estabelecimentos penais
do Sistema Penitenciário do Distrito Federal: Centro de Detenção Provisória (CDP),
Penitenciária do Distrito Federal I (PDF I), Penitenciária do Distrito Federal II (PDF II),
Centro de Internamento e Reeducação (CIR), Centro de Progressão Penitenciária (CPP)
e Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), assim como no Núcleo de Custódia
da Polícia Militar do Distrito Federal (NCPM), no 19º BPM. 

+++++Cada estabelecimento conta com um professor que atua exclusivamente como
coordenador das atividades, as quais incluem, entre outras ações, divulgação  do projeto



aos custodiados, empréstimo das obras, acompanhamento do processo de aplicação
das avaliações das avaliações presenciais e, quando possível, orientação aos
participantes sobre a escrita do resumo crítico solicitado na avaliação. Salienta-se que o
NCPM constitui-se exceção em relação a essa organização, visto que não possui um
coordenador específico para a remição pela leitura, ficando a cargo da coordenadora-
geral o suporte na condução das ações, em especial, a aplicação das avaliações
presenciais. 

+++++Na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), a oferta da
remição por leitura é incumbência do Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01 de
Brasília), unidade escolar responsável, exclusivamente, pela escolarização formal
(modalidade Educação de Jovens e Adultos) das pessoas privadas de liberdade do
sistema penitenciário do DF. As atribuições da instituição incluem a execução dos
processos, das estratégias e das atividades que envolvem a operacionalização, bem
como a responsabilidade pela lotação dos professores selecionados para atuar no
projeto. 

+++++A participação dos custodiados é voluntária, e a seleção, já que há um número
limitado de vagas, segue critérios estabelecidos pelas direções das unidades prisionais.
Os participantes recebem os livros em suas celas, juntamente com um manual contendo
orientações básicas sobre leitura e escrita, assim como sobre a dinâmica do projeto. O
prazo para efetuar a leitura é de 30 dias, e, após isso, passam por avaliação, produzindo
um resumo crítico, que irá atestar a leitura da obra. 

+++++A produção textual elaborada pelo participante é submetida a avaliação, realizada
pela equipe de professores avaliadores, de acordo com critérios relacionados ao gênero
textual “resumo crítico”, sendo aprovado o texto que alcançar 60 pontos, considerando
pontuação de 0 a 100. Finalizada a correção, o CED 01 de Brasília, por meio da
coordenação-geral, encaminha aos estabelecimentos penais as declarações individuais,
as quais contêm as menções “aprovado” ou “reprovado”. Por sua vez, as unidades
enviam os documentos dos aprovados à VEP/DF para que, após apreciação do juiz, seja
homologada a remição de quatro dias.

+++++O acervo bibliográfico para a remição de pena pela leitura foi selecionado por
professores de Língua Portuguesa e pedagogos do corpo docente do CED 01 de
Brasília, bem como por professores que atuam na gestão central, todos da SEEDF. A
relação, com 34 obras literárias, foi homologada pela juíza titular da VEP/DF. A seleção
das obras considerou diferentes níveis de escolaridade: 1. Alfabetizados com Ensino
Fundamental incompleto; 2. Ensino Fundamental completo; 3. Ensino Médio completo ou
incompleto e 4. Ensino Superior (completo ou incompleto) e Pós-Graduação.



+++++Desde o início de sua execução, em agosto de 2018, o projeto vem apresentando
bons resultados, cumprindo com as determinações constantes em seus documentos
normativos, assim como, do ponto de vista educacional, promovendo a circulação da
cultura e do conhecimento no ambiente prisional. 

+++++Sendo assim, o Comitê Gestor do projeto apresenta, neste relatório, os resultados
apurados desde sua implementação, em 2018, com o objetivo de descrever o trabalho
realizado. Foram aproximadamente 15.000 obras emprestadas nesse período, o que se
constitui um marco no fomento à leitura, com vistas à remição da pena, à ressocialização
e à garantia dos direitos dos custodiados no âmbito do Distrito Federal. Oportunizar a
leitura no espaço prisional é, antes de tudo, uma forma de inclusão social, de resgate da
dignidade da pessoa privada de liberdade, permitindo a ela pensar, refletir, conhecer
outras visões, favorecendo, assim, a formação de um indivíduo crítico e consciente de
seu papel de cidadão.

          Frisa-se que, diante do alcance das ações relativas à remição de pena pela leitura
e do reconhecimento do Projeto em âmbito nacional, a SEEDF está em fase de
renovação da cooperação mútua com a Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)
e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), para regulamentar a execução da política de
remição de pena pela leitura nos estabelecimentos penais do Distrito Federal e ampliar a
abrangência das atividades de leitura, com vistas à remição e ressocialização para as
pessoas privadas de liberdade no DF.
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1. Histórico: Percurso para a implementação

+++++O Projeto de Remição de Pena pela Leitura tem seu ponto de partida com a
publicação da Portaria nº 10, de 17/11/2016, da VEP/DF. Com o objetivo de
regulamentar as modalidades de remição de pena pelas atividades de ensino presencial,
pela realização de cursos a distância e pela leitura de obras literárias no sistema
penitenciário, o documento normatiza todos os procedimentos para a admissão da
remição de pena por leitura e atribui responsabilidades às áreas técnicas dos sistemas
públicos de educação e de segurança. 

+++++Diante dessa demanda, com vistas à elaboração e ao acompanhamento da
implementação da remição de pena pela leitura no DF, uma política pública intersetorial,
foi publicada a Portaria Conjunta nº 1, de 19/4/2017. Nesse documento foi instaurada
uma comissão intersetorial composta por representantes de setores da SEEDF, como a
Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de Educação de Jovens e Adultos
(SUBEB/DIEJA), a Subsecretaria de Gestão de Pessoas (SUGEP) e o Centro
Educacional 01 de Brasília (CED 01 de Brasília), bem como por membros da Secretaria
de Segurança Pública e da Paz Social (SSP/DF), por intermédio da Subsecretaria do
Sistema Penitenciário (SESIPE).

+++++Visando aproximar o entendimento sobre os objetivos, os critérios e a metodologia
a serem adotados para a redação do texto do projeto, foram realizadas reuniões e
estudos sobre a legislação, além de visitas técnicas aos espaços dos Núcleos de Ensino
(NUEN) do sistema penitenciário. Assim, os integrantes da comissão tiveram a
oportunidade de conhecer as condições das bibliotecas, a disponibilidade de espaços
para aplicação de avaliações presenciais, o funcionamento dos NUEN e as situações
cotidianas do ambiente nos estabelecimentos penais. 

+++++O texto do projeto foi submetido à VEP/DF e obteve aprovação. Após isso, a
SEEDF iniciou as ações para a execução da remição pela leitura, entre elas a aquisição
e a catalogação das obras literárias, assim como a abertura de edital específico para
selecionar os professores para atuar no projeto. Para formalizar a parceria entre as duas
secretarias, foi publicada a Portaria Conjunta nº 1, de 11/4/2018, que posteriormente foi
revogada pela Portaria Conjunta nº 6, de 24/8/2018, em virtude da inclusão da parceria
com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), tendo em vista a determinação da
VEP/DF para a realização de atendimento também aos custodiados do Núcleo de
Custódia da Polícia Militar (NCPM).
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2. Início da execução - 2018

Pesquisa bibliográfica de títulos das obras mais utilizadas nos presídios de outros
estados, tanto para leitura espontânea como para fins de remição da pena. 

Pesquisa de referências bibliográficas e guias de leitura/biblioteca com a
classificação de livros por etapas/segmentos da Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Destaca-se que não foram encontradas indicações de títulos por segmentos
da EJA.

Reunião pedagógica entre a equipe da SUBEB/DIEJA e os professores de Língua
Portuguesa, alfabetizadores e responsáveis pelas bibliotecas do CED 01 de Brasília,
com o intuito de realizar levantamento de sugestões de títulos quanto à pertinência,
ao objetivo do projeto e à adequação ao nível de escolaridade.

Pesquisa de preço e de disponibilidade comercial.

Elaboração de correspondência entre os segmentos da EJA (1º, 2º e 3º Segmentos
da EJA) e os graus de instrução ou níveis de escolaridade apresentados no Sistema
de Informações Penitenciárias (Analfabetos, Alfabetizados, Ensino Fundamental
Incompleto, Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Incompleto, Ensino Médio
Completo, Ensino Superior Incompleto, Ensino Superior Completo e Ensino acima do
Superior).

Organização e classificação das obras da seguinte forma: 1º nível - contempla
custodiados alfabetizados e que não completaram o Ensino Fundamental; 2º nível -
contempla custodiados com o Ensino Fundamental completo; 3º nível - contempla
custodiados com o Ensino Médio completo ou incompleto; 4º nível - para custodiados
com Ensino Superior ou pós-graduação. Foram classificados 12 títulos para cada
nível, sendo que alguns títulos foram classificados para dois níveis
concomitantemente.

+++++Para a definição das obras do acervo bibliográfico do Projeto de Remição da Pena
pela Leitura, foram realizadas as ações descritas a seguir:

2.1. Acervo Bibliográfico
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Realização de estimativa sobre o quantitativo de exemplares de cada obra a ser
adquirida, com base nas informações estatísticas do número de custodiados, por
escolaridade, de cada estabelecimento penal.

Envio da relação de títulos classificados por escolaridade para apreciação e
manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) e,
após os ajustes solicitados, para homologação da VEP/DF.

Realização dos trâmites administrativos para procedimentos licitatórios para a
compra dos livros, de acordo com a legislação vigente.

+++++Diante disso, foi prevista a aquisição de 2000 exemplares, considerando o número
de custodiados por escolaridade em cada estabelecimento penal e uma quantidade para
reposição. Dos 34 títulos homologados pela VEP/DF, apenas 29 títulos foram entregues
pela empresa vencedora da licitação, totalizando 1800 exemplares inicialmente. 

+++++As ações acima elencadas visaram ao cumprimento dos critérios estabelecidos
pelo ordenamento jurídico e à garantia da equidade no atendimento aos custodiados.
Entretanto, salienta-se, que, após a conclusão do 1º Ciclo de Leitura, em setembro de
2018, verificou-se que a classificação das obras por nível de escolaridade precisaria ser
revista. Isso se deu pela dificuldade na leitura e na realização da avaliação presencial
observada, principalmente, entre os participantes com baixa escolaridade (Ensino
Fundamental incompleto), que representam, aproximadamente, 50% dos avaliados no
projeto.

+++++Por esse motivo, foi realizada reunião para analisar e reclassificar algumas obras
quanto ao nível de escolaridade indicado. Participaram todos os professores atuantes no
projeto (avaliadores, coordenadores de unidade, coordenador-geral), bem como
professores de Língua Portuguesa, alfabetizadores e coordenadores pedagógicos do
CED 01 de Brasília.

+++++Além disso, nesta reunião, tendo em vista a necessidade de já se considerar a
ampliação do acervo bibliográfico do projeto, foi construída uma relação de obras, a
partir da sugestão dos professores presentes, para posterior submissão ao Comitê
Gestor e à VEP/DF. Ressalta-se que o principal critério para a seleção desses novos
títulos é o de oferecer um atendimento mais adequado aos participantes com Ensino
Fundamental incompleto, evitando-se, assim, que a baixa escolaridade seja um fator
excludente também no contexto do Projeto de Remição de Pena pela Leitura.
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+++++Os 1800 livros adquiridos pela SEEDF foram catalogados, com a utilização do
Programa Biblioteca Livre (Bib Livre), instalado no computador do CED 01 de Brasília. As
obras receberam etiqueta e carimbo de identificação para uso exclusivo no Projeto de
Remição da Pena pela Leitura, com a indicação do nível de escolaridade e do
estabelecimento penal. Essa etapa foi realizada com o apoio técnico da Gerência de
Políticas de Leitura e Tecnologias Educacionais da Subsecretaria de Educação Básica
da SEEDF.

2.2. Catalogação das Obras 

2.3. Distribuição das Obras

+++++Após a conclusão do processo licitatório e a entrega incompleta das obras pela
empresa vencedora, o quantitativo de livros ficou limitado para o atendimento, mesmo
utilizando-se do previsto para reposição. Por esse motivo, tornou-se necessário ajustar a
quantidade de exemplares de cada título prevista para a distribuição nos
estabelecimentos penais, a fim de garantir o atendimento. As Figuras 1 e 2 apresentam o
quantitativo de exemplares disponibilizados para cada unidade, considerando-se a
proporção de custodiados por escolaridade.

Figura 1 . Quantitativos de exemplares disponibilizados
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+++++A distribuição dos livros, devidamente catalogados e identificados, ocorreu em
junho de 2018. No ato da entrega, foram realizadas as devidas conferências e a
confirmação ou as alterações observadas no quantitativo foram registradas no
comprovante de recebimentos do NUEN.

+++++Somente no NCPM, devido à insuficiência de títulos de 3º e 4º níveis, que
correspondem ao perfil dos custodiados do estabelecimento, os livros não foram
entregues no mesmo período. Assim, foi necessário catalogar novos livros, recebidos em
doação, e realizar a entrega em momento posterior. 

Figura 2. Quantitativos de exemplares disponibilizados
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2.4. Recursos Humanos

+++++O Comitê Gestor, instituído pela Portaria Conjunta nº 7, de 14/9/2018, publicada
no DODF nº 184, de 26/9/2018, p. 26, o qual é responsável pela gestão executiva do
Projeto “Ler Liberta: uma Perspectiva de Ressocialização nos Estabelecimentos Penais
do Distrito Federal”, é constituído por:



três membros da SEEDF (Coordenador-Geral, Diretor do CED 01 de Brasília,
representante da DIEJA); 

dois membros da SSP/DF;

um membro da PMDF.

11 professores de Educação Básica da SEEDF, (seis coordenadores e cinco
avaliadores);

o vice-diretor do CED 01 de Brasília da SEEDF;

servidores lotados nos NUENs dos Estabelecimentos Penais do Distrito Federal;

servidores lotados no NCPM/19º BPM.

+++++A partir da previsão inicial de atendimento de até 10% da população carcerária,
ficou estabelecida a convocação de até 24 professores da SEEDF para atuar no projeto,
entre eles o coordenador-geral, seis coordenadores locais (um para cada
estabelecimento penal) e, no máximo, 18 professores para a avaliação dos textos
produzidos pelos participantes.

+++++Contudo, para o início das atividades, as diretorias dos estabelecimentos penais
disponibilizaram um número de vagas inferior ao previsto, com a justificativa de garantir a
adaptação do sistema penitenciário à dinâmica do projeto, totalizando 700 vagas. Dessa
forma, foram convocados cinco professores avaliadores, considerando o número
aproximado de 140 textos para cada avaliador, por ciclo de leitura.

+++++A Equipe Executora é composta por:
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+++++A fim de selecionar professores avaliadores e coordenadores para atuar no
Projeto, foi elaborado e publicado pela SEEDF o Edital nº 19, de 8/5/2018, publicado no
DODF nº 88, de 9/5/2018, p. 38-40, que estabeleceu as normas específicas para o
Processo Seletivo Interno Simplificado de Servidores da Carreira Magistério Público do
Distrito Federal. Para exercer a função de coordenador, foram selecionados professores
de Língua Portuguesa e Pedagogos e, para atuar como avaliador, somente professores
de Língua Portuguesa. Os docentes selecionados, seis coordenadores, cinco
avaliadores e o coordenador-geral, foram lotados, em caráter provisório, a partir de
agosto de 2018, no CED 01 de Brasília, com o objetivo de atuarem especificamente na
equipe executora do projeto. Dessa forma, é importante frisar que tais profissionais não
são cedidos ou disponibilizados para a SSP/DF.

2.5. Formação dos Profissionais

+++++Em 31/7/2018, foram iniciadas as atividades do Projeto de Remição de Pena pela
Leitura, com a realização de um curso de Formação Inicial para os servidores da
SEEDF, da SSP/DF e da PMDF, designados a atuar no projeto. O curso foi elaborado
por servidores da Escola Penitenciária (EPEN), em parceria com a equipe da Diretoria de
Educação de Jovens e Adultos (DIEJA), e contemplou o seguinte conteúdo
programático:

I. Aspectos pedagógicos do projeto. 

II. Legislação e execução do projeto: Portaria nº 10/2016 da VEP/DF e Ordem de Serviço
nº 451/2017, da Subsecretaria do Sistema Penitenciário (SESIPE). 

III. Segurança orgânica e padronização de procedimentos.

2.6. Divulgação aos custodiados

+++++A divulgação do projeto aos custodiados foi a primeira ação dos coordenadores,
auxiliados pelos servidores dos NUENs e pelos chefes de pátio. Para isso, foram
utilizados cartazes e panfletos, elaborados e produzidos pela SEEDF, para
conhecimento sobre as normas.
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      (A) Manual do Candidato                                                (B) Folheto Explicativo

 Figura 3. Material de divulgação do Projeto Ler Liberta

2.7. Inscrições

+++++A participação no projeto de Remição de Pena pela Leitura no DF é voluntária e
podem participar as pessoas privadas de liberdade, alfabetizadas dos sete
estabelecimentos penais, com prioridade para aquelas que não têm acesso a outras
formas de remição.

+++++Os NUENs, com a anuência das Direções dos estabelecimentos penais, são
responsáveis pela definição dos critérios de participação. Para isso, são consideradas as
peculiaridades de carceragem, o perfil do(a) custodiado(a), a quantidade de exemplares
disponíveis em cada nível de escolaridade, além de outras questões que possam
interferir na segurança interna. 

+++++Para que os custodiados formalizem o interesse em participar da remição pela
leitura, os NUENs disponibilizam a eles o requerimento de adesão. No documento, é
necessário declarar o nível de escolaridade, assumindo a responsabilidade pela
veracidade das informações prestadas, e comprometer-se a zelar pelo livro, bem como
devolvê-lo no prazo estabelecido. 
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2.8. Aplicação das Avaliações

+++++Em virtude da falta de salas, de aula na maior parte dos estabelecimentos penais,
como PDF I, PDF II, CDP e PFDF, as avaliações são aplicadas nos pátios. Para isso,
foram disponibilizadas pela SSP/DF, em parceria com a Funap/DF, pranchetas para
suprir a falta de mesas e cadeiras.

+++++É essencial registrar que, já no primeiro ciclo de leitura, os professores
constataram que a aplicação das avaliações nesses espaços constitui-se um fator que
impacta negativamente os resultados do projeto, uma vez que não são locais propícios a
atividades pedagógicas. Além disso, observou-se que o tempo estabelecido de uma hora
e trinta minutos para aplicação não seria suficiente para os participantes menos
escolarizados produzirem o resumo crítico a contento, devido às dificuldades
identificadas com a escrita. Por isso, tais aspectos foram inseridos no rol das propostas
para adequações ao projeto, a fim de oferecer tratamento mais adequado aos referidos
participantes.

2.8.1. Registros das avaliações: ata e lista de presença 

+++++As informações sobre a aplicação das avaliações presenciais são registradas em
ata, constando as seguintes informações sobre os participantes: nome, prontuário, nível
de escolaridade declarado e obra literária lida. Além desses dados, o documento contém
os nomes dos custodiados ausentes, os quais se inscreveram no ciclo, mas, por razões
de ordem diversa, não realizaram a avaliação.

+++++Os documentos administrativos utilizados para o registro das avaliações (ata e
lista de presença), bem como declaração de remição, expedida pelo CED 01 de Brasília
a todos os participantes que realizaram avaliação presencial, são elaborados atendendo
ao que foi previsto nos documentos que regulamentam o projeto, em especial, a Ordem
de Serviço nº 451, expedida pela SESIPE em dezembro de 2017. 
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2.8.3. Oficinas Pedagógicas

+++++O Projeto de Remição de Pena pela Leitura objetiva, além da remição de pena,
favorecer a formação de leitores críticos e conscientes da sua própria realidade. Assim,
para possibilitar ao participante o desenvolvimento de sua competência comunicativa,
uma vez que a maioria dos participantes possui baixo nível de escolaridade, o Comitê
Gestor do projeto propôs aos chefes dos NUENs a realização de oficinas de leitura e
escrita, em caráter experimental, a serem desenvolvidas pelos professores
coordenadores de cada estabelecimento penal.

+++++Nos primeiros ciclos (2018), somente em três das seis unidades foi realizado
algum tipo de atividade pedagógica para auxiliar na formação dos leitores. Na PFDF,
houve dois encontros (de uma hora e trinta minutos), em que as participantes foram
orientadas sobre a estrutura do gênero resumo crítico (identificação da obra,
apresentação dos elementos da narrativa, elaboração de posicionamento crítico).
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2.8.2.  Avaliação dos resumos críticos

+++++Os critérios para a avaliação dos resumos críticos foram elaborados por
professores de Língua Portuguesa da SEEDF e aprovados por uma comissão com
representantes das Secretarias de Educação e Segurança. São eles: a) norma culta; b)
coerência; c) coesão; d) resumo; e) construção da argumentação e posicionamento
crítico.

+++++A correção dos resumos é realizada por professores de Língua Portuguesa da
SEEDF, selecionados especificamente para atuação no projeto, por meio de edital de
seleção interno. Os professores avaliadores realizam a correção dos resumos na sede
administrativa do CED 01 de Brasília, não tendo, portanto, contato com os custodiados
participantes.

+++++Com a apuração dos resultados do 1º Ciclo de Leitura, constatou-se grande
dificuldade dos participantes menos escolarizados (Ensino Fundamental Incompleto ou
Completo) em produzir o resumo crítico. Diante dessa realidade, a coordenadora-
geral,juntamente com os professores da equipe da remição pela leitura, elaborou uma
proposta de alteração do texto original também no que se refere aos critérios avaliativos.
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+++++Na PDF II, houve apenas um encontro de, aproximadamente, uma hora, em que
foram esclarecidas dúvidas dos participantes, principalmente sobre as regras para
participação no projeto. Contudo, não foi possível realizar nenhuma prática de escrita,
devido às condições do espaço não serem favoráveis. Desse modo, o momento de
formação não pode ser considerado oficina, caracterizando-se, assim, como apenas uma
palestra.

+++++A unidade prisional em que os encontros de formação foram realizados de
maneira satisfatória foi o CPP. Em razão das características do regime semiaberto, em
que os procedimentos de segurança divergem das outras unidades, a todos os leitores
foi possibilitado o acesso à biblioteca para a participação em oficinas. Nelas, foram
desenvolvidas diversas atividades de escrita e reescrita textual, rodas de leitura,
debates, exibição de vídeos, além de momentos reservados apenas para a realização da
leitura das obras em um ambiente mais propício à atividade.

+++++No 2º e no 3º ciclos (outubro, novembro e dezembro de 2018), não foi possível
realizar nenhum encontro pedagógico na PDF II e na PFDF devido ao baixo número de
agentes para o acompanhamento. Por sua vez, o CIR realizou dois momentos de,
aproximadamente, duas horas, em que foi propiciado aos participantes conhecer a
estrutura do resumo crítico, com o desenvolvimento de atividades de escrita e reescrita.

+++++No CDP, o contato dos participantes com a professora coordenadora para receber
orientações sobre a escrita do resumo crítico ocorreu no pátio, minutos antes da
avaliação, com a utilização de um banner, em que são apresentados os principais
elementos constituintes do texto a ser produzido. 

+++++Assim sendo, é possível afirmar que, mesmo com alguns percalços, a unidade a
desenvolver atividades de leitura e escrita de forma sistemática foi o CPP, o que
interferiu positivamente nos resultados.
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3. Indicadores de Monitoramento e
Acompanhamento

Ciclo de Leitura: é o período de 30 dias, a contar do empréstimo das obras aos
participantes da remição pela leitura. Após esse período, conta-se com o prazo
máximo de 15 dias para a aplicação da avaliação presencial, a qual consiste na
elaboração de resumo crítico para confirmação da leitura das obras.

Vagas: é o número (pré-determinado pelo estabelecimento penal) de custodiados a
serem atendidos com a oferta de remição da pena pela leitura a cada ciclo. Pode
ocorrer de o número de atendimentos ultrapassar ou não atingir a quantidade de
vagas prescritas, de acordo com a situação das unidades prisionais no dado
momento.

Obras emprestadas: este indicador é formado pelo efetivo de obras distribuídas, a
cada ciclo, aos custodiados com requerimento deferido pelo NUEN para participar do
projeto. Assim, descreve, dentro do previsto, o número de pessoas atendidas pelo
projeto.

Provas realizadas: são os resumos críticos elaborados pelos custodiados, aplicados
ao final de cada um dos ciclos de leitura. Indica quantos custodiados, de fato,
concluíram o ciclo, aprovados ou não.

Aprovados: refere-se ao número de custodiados participantes que obtiveram nota
igual ou superior a 60 (em uma escala de 0 a 100) na avaliação dos resumos críticos,
isto é, o número de leitores aptos à remição.

Reprovados: trata-se dos participantes que não alcançam a nota mínima de 60
pontos nos resumos críticos por eles elaborados, ao final dos ciclos de leitura. Desse
modo, representa o total de participantes que, mesmo lendo a obra e elaborando
resumo crítico, não se tornam aptos a remir.

Não concluintes: são os participantes que têm o requerimento deferido para
participar do projeto, recebem a obra literária, mas não finalizam o ciclo de leitura,
deixando de comparecer para a realização da avaliação presencial. Isso pode
ocorrer por diferentes motivos, entre eles desistência, transferência, desclassificação
por questões disciplinares, soltura.

+++++O Projeto de Remição da Pena pela Leitura é acompanhado e avaliado de acordo
com dados levantados em cada um dos ciclos, em conformidade com os indicadores:
vagas, obras emprestadas, provas realizadas, aprovações, reprovações e evasões. A
seguir, descreve-se cada um deles:



4.1. 1º Ciclo de Leitura 

+++++No 1º Ciclo de Leitura (iniciado em agosto de 2018 e com provas realizadas em
setembro), 724 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 578 realizaram a
avaliação presencial e 146 não concluíram o ciclo. No Gráfico 1, apresenta-se a
quantidade de custodiados que concluíram o 1º Ciclo, bem como o número de inscritos
que, por diversos motivos, não concluíram.
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4. Resultados das Avaliações - 2018

+++++As atividades da remição pela leitura tiveram início em agosto de 2018 nas seis
unidades prisionais do Distrito Federal, organizadas em Ciclos de Leitura. A Tabela 1
sintetiza os números registrados no período de agosto a dezembro de 2018.

Tabela 1. Projeto Ler Liberta em números -2018

Tabela 2. 1º Ciclo de Leitura/2018 – Empréstimos realizados em agosto
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Gráfico 1. Participação 1º Ciclo/2018 por estabelecimento penal 

Gráfico 2. Desempenho dos avaliados no 1º ciclo/2018

+++++O Gráfico 3 apresenta a taxa de aprovação no 1º ciclo em cada estabelecimento
penal. A maior taxa de aprovação foi observada no CPP (96%), único estabelecimento
em que foram desenvolvidas oficinas de leitura e escrita de modo sistemático.

+++++Após a correção dos resumos críticos, constatou-se a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 578 resumos avaliados, 440 alcançaram nota mínima 60, o que
corresponde a 76% deste total (Gráfico 2).



+++++No 2º Ciclo de Leitura (iniciado em setembro de 2018 e com provas realizadas em
outubro), 719 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 623 realizaram a
avaliação presencial e 93 não concluíram o ciclo. No Gráfico 4, apresenta-se a
quantidade de custodiados que concluíram o 2º ciclo, bem como o número de não
concluintes.
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Gráfico 3. Taxa de aprovação 1º ciclo/2018 por estabelecimento penal

4.2. 2º Ciclo de Leitura

Tabela 3. 2º Ciclo de Leitura/2018 – Empréstimos realizados em setembro



+++++Com a correção dos resumos críticos, verificou-se a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 623 resumos avaliados, 511 alcançaram nota mínima 60, o que
corresponde a 81% deste total (Gráfico 5).
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Gráfico 4. Participação 2º Ciclo/2018 por estabelecimento penal

Gráfico 5. Desempenho dos avaliados no 2º ciclo/2018



+++++O 3º ciclo teve os empréstimos das obras literárias realizados em outubro de 2018
nos seis estabelecimentos penais, com as aplicações das avaliações previstas para a 2ª
quinzena de novembro, seguindo o cronograma cumprido nos dois ciclos anteriores. O
CDP, o CIR e o CPP realizaram as aplicações entre os dias 20 e 23 de novembro.
Entretanto, na PDF I, na PDF II e na PFDF, a avaliação presencial não pôde ser aplicada
no período planejado, uma vez que as equipes dos NUENs sofreram perdas de
servidores, o que afetou o desenvolvimento das atividades do Projeto de Remição de
Pena pela Leitura.
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Gráfico 6. Taxa de aprovação 2º ciclo/2018 por estabelecimento penal

4.3. 3º Ciclo de Leitura

Tabela 4. 3º Ciclo de Leitura/2018 – Empréstimos realizados em outubro

+++++No Gráfico 6, apresenta-se o desempenho dos avaliados por estabelecimento
penal:



+++++Com a avaliação dos textos, a taxa de desempenho dos participantes foi apurada.
Dos 573 resumos avaliados, 408 alcançaram nota mínima 60, o que corresponde a 71%
deste total (Gráfico 8).
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+++++Assim sendo, a aplicação das avaliações referentes ao 3º ciclo foi realizada na
PFDF em 7 de dezembro e, nas PDFs I e II, entre os dias 17 e 20 de dezembro, de
modo que, nesses estabelecimentos, o 4º ciclo foi suprimido em virtude do atraso na
conclusão do 3º ciclo. Dessa forma, em dezembro, somente três unidades (CDP, CIR e
CPP) realizaram as aplicações das avaliações referentes ao 4º ciclo de empréstimos.

+++++Diante do exposto, apresentam-se, no gráfico abaixo (Gráfico 7), os números do
3º ciclo em relação ao quantitativo de inscrições, avaliações e evasões.

Gráfico 7. Participação 3º Ciclo/2018 por estabelecimento penal

Gráfico 8. Desempenho dos avaliados no 3º ciclo/2018



+++++No Gráfico 9, apresenta-se o desempenho dos avaliados por estabelecimento
penal.

4.4. 4º Ciclo de Leitura

+++++O 4º Ciclo de Leitura teve os empréstimos realizados em novembro de 2018 e as
respectivas avaliações aplicadas em dezembro. Para o período, 224 custodiados tiveram
a inscrição efetivada, dos quais 137 realizaram a avaliação e 87 não concluíram o ciclo.
Reitera-se que, conforme acima justificado,o baixo número de inscritos neste ciclo em
relação aos demais se deve ao fato de que apenas CIR, CPP e CDP realizaram
empréstimos de obras literárias em novembro. Assim, no período das avaliações do 4º
ciclo, os demais estabelecimentos (PDF I, PDF II e PFDF) aplicaram as avaliações
referentes ao 3º ciclo.
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Gráfico 9. Taxa de aprovação 3º ciclo/2018 por estabelecimento penal

+++++É necessário ressaltar que, no decorrer dos três ciclos de leitura, foi observada a
evasão de um número expressivo de participantes, ocorrida por motivos diversos. Entre
eles, a transferência do leitor de uma unidade para outra, soltura, exclusão para o
cumprimento de sanção disciplinar, bem como casos em que o participante alegou
desinteresse pela leitura e dificuldades de compreensão da obra. 



+++++No Gráfico 10, constata-se o quantitativo de custodiados inscritos, dos que
concluíram o 4º ciclo, bem como o número de leitores que, por diversos motivos, não o
finalizaram. 

+++++O Gráfico 11 apresenta o desempenho dos participantes avaliados. Dos 137 que
concluíram o ciclo, 66% alcançaram pontuação suficiente para aprovação. Se
compararmos tais dados com os dos ciclos anteriores, constatamos menor percentual de
aproveitamento entre os leitores. Isso pode ter explicação no fato de que não houve,
nesse período, participação da PDF I, da PDF II e da PFDF, estabelecimentos que
registraram baixo índice de reprovação em ciclos anteriores.
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Tabela 5. 5º Ciclo de Leitura/2018 – Empréstimos realizados em novembro

Gráfico 10. Participação 4º Ciclo/2018 por estabelecimento penal



+++++O Gráfico 12 apresenta o percentual de aprovação no 4º Ciclo em cada
estabelecimento penal. A maior taxa foi alcançada no CPP (83%). É válido observar que
esse é o estabelecimento no qual, desde o 1º Ciclo de 2018, são realizadas,
semanalmente, oficinas de leitura e escrita visando à ampliação dos conhecimentos dos
participantes quanto a leitura e escrita.
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Gráfico 11. Desempenho dos avaliados no 4º ciclo/2018

Gráfico 12. Taxa de aprovação 4º ciclo/2018 por estabelecimento penal
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+++++Em síntese, ao analisar os resultados comparativos entre os quatro ciclos,
observa-se, que o 2º ciclo teve tanto o maior número de obras emprestadas (730) quanto
o maior percentual de conclusão (85,3%). Contrariamente, o 4º ciclo contou com o menor
número de empréstimos (224) e o menor percentual de conclusão (61,2%).

+++++A taxa média de conclusão dos ciclos de leitura foi de 79%, enquanto a evasão foi
de 21%. Por outro lado, a taxa média de desempenho, ou seja, de aprovação com
relação ao número de resumos corrigidos foi de 76%.



+++++O 1º Ciclo de Leitura de 2019 refere-se aos empréstimos realizados em janeiro,
período de férias coletivas dos professores-coordenadores, os quais não puderam
acompanhar a ação. 

+++++Assim sendo, o CED 01 de Brasília encaminhou solicitação às unidades prisionais
para que a distribuição das obras fosse realizada, a fim de garantir a aplicação de
avaliações presenciais em fevereiro, nos primeiros dias do ano letivo. No entanto, devido
a problemas operacionais, em dois estabelecimentos, PDF II e PFDF, não foi possível
efetuar tais empréstimos, conforme se observa na Tabela 7.
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 5. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES - 2019

+++++As atividades da remição pela leitura tiveram continuidade em 2019 nas seis
unidades prisionais do Distrito Federal. Em fevereiro, o projeto começou a ser
desenvolvido também no Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), localizado no
19º Batalhão da Polícia Militar, no Complexo Penitenciário da Papuda. A Tabela 6
sintetiza os números registrados no ano.

Tabela 6. Projeto Ler Liberta em números -2019

5.1. 1º Ciclo de Leitura 



+++++Em virtude do exposto, registrou-se número de participantes abaixo do previsto
para o ciclo. Assim, 352 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 285
realizaram a avaliação presencial e 67 não concluíram o ciclo. No Gráfico 13, apresenta-
se a taxa de conclusão e evasão (percentual) do 1º Ciclo.

+++++Após a correção dos resumos críticos, verificou-se a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 285 resumos avaliados, 215 alcançaram nota mínima 60, o que
corresponde a 75% deste total, como se constata no Gráfico 14.
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Tabela 7. 1º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em janeiro

Gráfico 13. Participação 1º Ciclo/2019 por estabelecimento penal



+++++O Gráfico 15 apresenta o percentual de aprovação no 1º Ciclo em cada
estabelecimento penal. A maior taxa foi alcançada no CPP (83%), estabelecimento em
que, desde o início das atividades (agosto/2018), são realizadas, de forma  sistemática,
ações para o desenvolvimento de competências voltadas às práticas de leitura e escrita.
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Gráfico 14. Desempenho dos avaliados no 1º Ciclo/2019

Gráfico 15. Taxa de aprovação 1º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 



5.2. 2º Ciclo de Leitura

+++++No 2º Ciclo de Leitura (empréstimos realizados em fevereiro), 456 custodiados
foram inscritos, dos quais 356 realizaram a avaliação presencial e 100 não concluíram o
ciclo. Observa-se, na Tabela 8, que a PDF I não registrou empréstimos de obras neste
mês, uma vez que o 1º Ciclo do estabelecimento ainda não havia sido finalizado.
Também em fevereiro foram realizados os primeiros empréstimos aos custodiados do
Núcleo de Custódia da Policia Militar (NCPM). 

+++++No Gráfico 16, apresenta-se a porcentagem de custodiados que concluíram o 2º
Ciclo.
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Tabela 8. 2º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em fevereiro

Gráfico 16. Participação 2º Ciclo/2019 por estabelecimento penal



+++++Finalizada a avaliação dos resumos críticos, apurou-se a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 356 resumos avaliados, 260 alcançaram nota mínima 60, o que
corresponde a 73% deste total, conforme registrado no Gráfico 17.

+++++Com base no Gráfico 18, verifica-se o percentual de participantes aprovados em
cada estabelecimento penal. Neste ciclo, o aproveitamento se mantém entre 70 e 80%,
com exceção do Centro de Detenção Provisória (CDP), em que se observa a aprovação
de 46% dos participantes. 
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Gráfico 17. Desempenho dos avaliados no 2º Ciclo/2019

Gráfico 18. Taxa de aprovação 2º Ciclo/2019 por estabelecimento penal



 5.3. 3º Ciclo de Leitura

+++++O 3º Ciclo de Leitura do projeto consiste nos empréstimos de obras realizados em
março. Nele contabilizou-se o menor número de participantes entre os ciclos de 2019,
visto que as duas unidades prisionais que oferecem o maior número de vagas, PDF I e
PDF II, não efetuaram empréstimos no período de 1º a 31 de março, conforme se
constata na Tabela 9.

+++++No Gráfico 19, apresenta-se o percentual de leitores que concluíram o 3º Ciclo,
bem como o de não concluintes. 
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Tabela 9. 3º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em março

Gráfico 19. Participação 3º Ciclo/2019 por estabelecimento penal



+++++De acordo com o Gráfico 20, observa-se que, dos leitores que concluíram o 3º
Ciclo de Leitura (216), 76% foram considerados aptos à remição.

+++++No Gráfico 21, verifica-se o percentual de participantes aprovados em cada
estabelecimento penal.
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Gráfico 20. Desempenho dos avaliados no 3º Ciclo/2019

Gráfico 21. Aprovação 3º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 



+++++O 4º Ciclo de Leitura (empréstimos realizados em abril) apresentou um aumento
significativo no número de participantes inscritos, se compararmos com os ciclos
anteriores de 2019. Isso ocorreu pois, na PDF I e na PDF II, realizou-se, a contento, a
distribuição das obras literárias aos participantes em abril. Por outro lado, o CDP não
contou com empréstimos.

+++++Destaca-se que tais empréstimos, ainda que tenham sido registrados no 4º ciclo
do projeto, correspondem ao 2º Ciclo de Leitura de algumas unidades, visto que não
realizaram a distribuição das obras em todos os meses no período de janeiro a março.

+++++No Gráfico 22, apresenta-se a porcentagem de leitores que concluíram o 4º Ciclo,
assim como a taxa de inscritos que não compareceram para realizar a avaliação
presencial.
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Tabela 10. 4º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em abril

Gráfico 22. Participação 4º Ciclo/2019 por estabelecimento penal

5.4. 4º Ciclo de Leitura



+++++Neste ciclo, observa-se que o percentual de aprovação alcançou 79% (Gráfico
23), mantendo um número aproximado do que se apurou nos três ciclos anteriores (75%,
73% e 76%, respectivamente).

+++++O Gráfico 24 apresenta a taxa de aprovação em cada estabelecimento penal. Na
Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), registrou-se o maior índice de
aprovação do ciclo (93%). 
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Gráfico 23. Desempenho dos avaliados no 4º Ciclo 2019

Gráfico 24. Aprovação 4º Ciclo 2019 por estabelecimento penal



+++++Em maio, mês em que se realizaram as atividades do 5º Ciclo de Leitura, não se
registrou empréstimo na PDF I, devido a atraso na distribuição das obras. Na Tabela 11,
observa-se o número de livros distribuídos aos participantes em cada unidade prisional.

+++++O Gráfico 25 apresenta o percentual de participantes que concluíram o ciclo e a
taxa de evasão em cada estabelecimento penal. Já nos Gráficos 26 e 27, observam-se
as aprovações, no quadro geral e por estabelecimento penal, respectivamente.
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Tabela 11. 5º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em maio

Gráfico 25. Participação 5º Ciclo/2019 por estabelecimento penal

5.5. 5º Ciclo de Leitura



+++++Com a correção dos resumos críticos, apurou-se a taxa de aprovação entre os
participantes. Dos 446 avaliados, 80% alcançaram pontuação suficiente para fazer jus
aos quatro dias de remição de pena (Gráfico 26).

+++++No Gráfico 27, é possível visualizar a taxa de aprovação em cada
estabelecimento penal. Na PDF II e no CPP o percentual ficou acima de 80%.
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Gráfico 26. Desempenho dos avaliados 5º Ciclo/2019

Gráfico 27. Aprovações por estabelecimento penal – 5º Ciclo de Leitura



+++++Este ciclo de leitura, relativo ao mês de junho, não registrou empréstimos em três
unidades prisionais, novamente, por atraso na distribuição. A Tabela 12 contém os
registros de cada uma das unidades prisionais.
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Tabela 12. 6º Ciclo 2019 – Empréstimos realizados em junho

Gráfico 28. Participação 6º Ciclo/2019 por estabelecimento penal

 5.6. 6º Ciclo de Leitura



+++++Após a correção dos resumos críticos, levantou-se a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 448 resumos avaliados, 378 alcançaram nota mínima 60, o que
corresponde a 84% deste total, conforme registrado no Gráfico 29.
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Gráfico 29. Desempenho dos avaliados 6º Ciclo/2019

Gráfico 30. Aprovações 6º Ciclo/2019 por estabelecimento penal

+++++No Gráfico 30, verifica-se o percentual de participantes aprovados em cada
estabelecimento penal. Neste ciclo, o aproveitamento se apresenta mais alto que nos
ciclos anteriores. 



+++++De acordo com os gráficos acima, verificam-se bons resultados neste ciclo, com
taxas de conclusão (83%) e aprovação (84%). Isso pode estar relacionado à não
participação do CDP, que apresentou, ao longo dos meses, taxa de aprovação abaixo da
média das outras unidades, em virtude, possivelmente, de especificidades como a alta
rotatividade de participantes.

42

Tabela 13. 7º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em julho

Gráfico 31. Participação 7º Ciclo/2019 por estabelecimento penal

5.7. 7º Ciclo de Leitura

+++++Este ciclo de leitura refere-se a julho e seu número de atendimentos foi impactado
pela não realização de empréstimos na PDF I e na PFDF neste período.

+++++No Gráfico 31, apresentam-se os números percentuais de leitores que concluíram
o 7º Ciclo, além da taxa de inscritos que não realizaram a avaliação presencial.



+++++Dos participantes avaliados (362), 77% alcançaram a nota mínima para
aprovação, conforme se identifica no Gráfico 32.
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Gráfico 32. Desempenho dos avaliados 7º Ciclo/2019

Gráfico 33. Aprovações 7º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++Com base no Gráfico 33, verifica-se o percentual de participantes aprovados em
cada estabelecimento penal. Neste ciclo, o aproveitamento mantém a média observada
em outros ciclos, com exceção do NCPM, em que se observa a aprovação de 100% dos
participantes. 
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Tabela 14. 8º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em agosto

Gráfico 34. Participação 8º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

5.8. 8º Ciclo de Leitura

+++++No 8º Ciclo de Leitura, em que os empréstimos foram realizados após o retorno do
recesso escolar, 560 custodiados tiveram a inscrição efetivada e receberam livros. Desse
número, 443 realizaram a avaliação presencial e 117 não concluíram o ciclo. Observa-
se, na Tabela 14, que somente a PDF II não registrou empréstimo de obras no mês de
agosto.

+++++No Gráfico 34, apresenta-se o percentual de custodiados que concluíram o 8º
Ciclo, bem como o número de evasões.
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Gráfico 35. Desempenho dos avaliados 8º Ciclo/2019

Gráfico 36. Taxa de aprovação 8º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++Com a apuração dos resultados das 443 avaliações, verificou-se que 362
participantes alcançaram a nota mínima para aprovação (60 pontos), o que corresponde
a 82% deste total (Gráfico 35).

+++++No Gráfico 36, verifica-se o percentual de participantes aprovados em cada
estabelecimento penal. O Centro de Detenção Provisória (CDP) apresenta taxa de
aprovação abaixo da média (68%). Por sua vez, na PFDF, a aprovação alcançou 90%
das participantes. 
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Tabela 15. 9º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em setembro

Gráfico 37. Participação 9º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++O 9º Ciclo de Leitura compreende as atividades desenvolvidas em setembro, em
que foram efetuados empréstimos de 662 obras literárias aos participantes inscritos na
remição pela leitura, conforme evidencia a Tabela 15. É o maior quantitativo de
inscrições se comparado com os ciclos anteriormente descritos, ainda que não tenham
sido registrados empréstimos na PDF I. O aumento se justifica pelo número de
participantes verificados na PDF II (288), o qual se apresenta bem acima do que se pode
observar nos registros dos ciclos anteriores da unidade. 

+++++O Gráfico 37 mostra que, dos 662 participantes para os quais foram emprestadas
as obras literárias, 560 realizaram a avaliação presencial e 102 não concluíram o ciclo.

5.9. 9º Ciclo de Leitura
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Gráfico 38. Desempenho dos avaliados 9º Ciclo/2019

Gráfico 39. Taxa de aprovação 9º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++Neste ciclo, constata-se, por meio do Gráfico 38, que o percentual de aprovação
(80%) revela pouca variação, se mantendo muito próximo do número observado nos
ciclos já apresentados.

+++++O Gráfico 39 traz os percentuais de aprovação por estabelecimento penal. O
NCPM e o CIR registram a maior taxa de aprovação do ciclo.
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Tabela 16. 10º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em outubro

Gráfico 40. Participação 10º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++O 10º Ciclo de Leitura (com empréstimos realizados em outubro) apresenta dados
muito expressivos, principalmente pelo fato de todas as unidades prisionais terem
efetuado empréstimosaos custodiados, o que não foi observado em nenhum dos ciclos
anteriores.

+++++No Gráfico 40, verifica-se que, dos 717 custodiados inscritos, 613 produziram o
resumo crítico, concluindo, assim, o 10º Ciclo. Desse modo, 104 participantes, o que
corresponde a 17%, não compareceram para realizar a avaliação presencial.

5.10.  10º Ciclo de Leitura



49

Gráfico 41. Desempenho dos avaliados 10º Ciclo/2019

Gráfico 42. Taxa de aprovação 10º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++O Gráfico 41 ilustra o percentual de aprovação e de reprovação apurados com a
correção das avaliações do ciclo. Nele, constata-se que 73% dos avaliados foram
considerados aptos à remição de pena.

+++++O Gráfico 42 registra a taxa de aprovação em cada estabelecimento penal.
Observa-se que, além do NCPM, o maior índice de aprovação no ciclo foi o da PFDF
(88%). No CDP, por sua vez, a aprovação ficou abaixo da média (61%).
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Tabela 17. 11º Ciclo/2019 – Empréstimos realizados em novembro

Gráfico 43. Participação 11º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++O 11º Ciclo de Leitura, desenvolvido em novembro e com provas realizadas em
dezembro, contabilizou o maior número de inscrições do ano de 2019, com 734 obras
emprestadas. Isso ocorreu em razão de a PDF II e a PFDF terem oportunizado a
participação a um número bem maior de custodiados que o previsto, conforme se
observa na Tabela 17.

+++++No Gráfico 43, verificam-se os percentuais de participantes inscritos que
concluíram o ciclo, assim como os percentuais de não concluintes de cada
estabelecimento penal. Dos 734 inscritos, 649 realizaram a avaliação presencial e 85
não concluíram o ciclo. 

5.11. 11º Ciclo de Leitura
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Gráfico 44. Desempenho dos avaliados no 11º Ciclo/2019

Gráfico 45. Taxa de aprovação 11º Ciclo/2019 por estabelecimento penal 

+++++No Gráfico 44, observa-se a taxa de desempenho dos participantes. Dos 649
resumos avaliados, 487 alcançaram nota mínima 60, o que corresponde a 75% deste
total.

+++++O Gráfico 45 apresenta a taxa de aprovação no 11º Ciclo de Leitura em cada
estabelecimento penal. A PFDF e o CPP concentram o maior percentual de aprovação,
sendo 89% e 82%, respectivamente.
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Gráfico 46. Número de atendimentos por estabelecimento penal - 2019

Gráfico 47. Número de atendimentos por ciclo de leitura -2019

+++++Os Gráficos 46 e 47 apresentam o panorama de atendimento do Projeto de
Remição de Pena pela Leitura, por estabelecimento penal e por ciclo, respectivamente,
no ano de 2019.

5.12. Panorama 2019



+++++Em 2020, as atividades do Projeto de Remição de Pena pela Leitura
tiveram início de maneira exitosa e alguns problemas enfrentados em 2019, como
atrasos no empréstimo das obras no mês de janeiro, não ocorreram. Assim
sendo, da forma como as ações estavam sendo desenvolvidas, havia a previsão
de um ano promissor para o projeto, com a expectativa de se realizar cerca de 7
mil atendimentos (obras emprestadas). 

+++++Em janeiro, período de férias coletivas dos professores, as obras literárias
foram adequadamente distribuídas aos leitores pelos servidores dos NUEN.
Dessa maneira, quando o ano letivo começou nas unidades prisionais, em 10 de
fevereiro, os professores coordenadores e os NUEN já procederam tanto à
aplicação das avaliações do 1º Ciclo de Leitura (empréstimos realizados em
janeiro) quanto à distribuição das obras para iniciar o 2º Ciclo de Leitura, dando
continuidade às ações.

+++++Em 12 de março, quando as aulas foram suspensas em virtude da
pandemia do novo coronavírus, as atividades estavam sendo desenvolvidas a
contento: dois estabelecimentos penais já haviam finalizado a aplicação das
avaliações presenciais referentes ao 2º Ciclo de Leitura. Em outros dois, as
provas haviam sido realizadas parcialmente. Além disso, os empréstimos para a
realização do 3º ciclo encontravam-se em andamento, tendo sido concluídos na
maior parte delas. A Tabela 18 demonstra os números referentes à execução das
ações no período de janeiro a março de 2020.

 6. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES - 2020
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Tabela 18. Projeto Ler Liberta – janeiro a março de 2020
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Tabela 19. 1º Ciclo/2020 – Empréstimos realizados em janeiro

+++++O 1º Ciclo de Leitura de 2020 teve os empréstimos das obras efetuados em
janeiro. A realização dessa etapa do ciclo, de forma excepcional, não teve
acompanhamento direto dos professores, em razão do período de férias coletivas do
magistério público do DF. Contudo, antes de finalizar o ano letivo, em dezembro de
2019, tudo foi organizado por parte dos professores para que essa ação fosse cumprida
com êxito. Assim, nesse ciclo, contabilizou-se um número expressivo de participantes,
com atendimentos registrados em todos os estabelecimentos penais. Com a leitura da
Tabela 19, verificam-se os dados apurados no período. 

6.1. 1º Ciclo de Leitura

+++++No Gráfico 48, apresenta-se a taxa de conclusão e evasão (percentual) do 1º
ciclo. 762 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 568 realizaram a
avaliação presencial e 194 não concluíram o ciclo. É perceptível que o percentual de
evasão é consideravelmente alto se comparado a ciclos anteriores. Tal fato pode ser
justificado pela alta rotatividade, que oscila entre um ciclo e outro, e é característica do
CDP, do CIR e do CPP.
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Gráfico 48. Participação 1º Ciclo/2020por estabelecimento penal 

+++++O Gráfico 49 ilustra o percentual de aprovação e de reprovação apurado com a
avaliação dos textos produzidos pelos leitores do ciclo. Nele, é possível constatar que
76% dos avaliados foram considerados aptos à remição de pena.

Gráfico 49. Desempenho dos avaliados no 1º Ciclo/2020

+++++Com base no Gráfico 50, verifica-se o percentual de participantes aprovados em
cada estabelecimento penal. Neste ciclo, o aproveitamento dos participantes do CIR,
NCPM e da PFDF alcançou mais de 80%, ficando acima da média geral. Por outro lado,
o CPP registrou a menor taxa de aprovação, com 66% dos avaliados aptos à remição.



+++++O 2º Ciclo de Leitura compreende as atividades desenvolvidas em fevereiro, em
que foram efetuados empréstimos de 787 obras literárias aos participantes inscritos na
remição pela leitura, conforme evidencia a Tabela 20. É o maior quantitativo de
inscrições desde 2018. O aumento se justifica pelo número de atendimentos verificado
na PDF II (274) e na PFDF (140), o qual se apresenta bem acima do pré-estabelecido
para esses estabelecimentos, sendo 200 e 90 vagas respectivamente. Por outro lado, a
quantidade de avaliações sofreu queda acentuada, uma vez que, também na PDF II, as
avaliações ainda não haviam sido aplicadas quando a pandemia foi declarada e as aulas
suspensas, o que impactou expressivamente os resultados do ciclo. 
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Gráfico 50. Taxa de aprovação 1º Ciclo/2020 por estabelecimento penal 

Tabela 20. 2º Ciclo/2020 – Empréstimos realizados em fevereiro

 6.2. 2º Ciclo de Leitura
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+++++No Gráfico 51, apresenta-se a quantidade de custodiados que concluíram o 2º
ciclo, bem como o número de inscritos que, por diversos motivos, entre eles a suspensão
das aulas, não realizaram a avaliação.

Gráfico 51. Participação 2º Ciclo/2020 por estabelecimento penal 

+++++O percentual de desempenho dos participantes no ciclo foi de 75%. Dos 330
resumos avaliados, 248 alcançaram nota mínima 60 (Gráfico 52).

Gráfico 52. Desempenho dos avaliados no 1º Ciclo/2020
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+++++O Gráfico 53 contempla a taxa de aprovação em cada estabelecimento penal. Na
Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF), registrou-se o maior índice de
aprovação do ciclo (88%). 

Gráfico 53. Taxa de aprovação 1º Ciclo/2020 por estabelecimento penal

6.3  3º Ciclo de Leitura

+++++O 3º Ciclo de Leitura de 2020 teve seus resultados altamente impactados pela
suspensão das atividades educacionais em decorrência das medidas impostas pela
pandemia de Covid-19. Assim sendo, em 12/3/2020, os empréstimos estavam
concluídos em quase todos os estabelecimentos penais. Entretanto, as avaliações só
haviam sido aplicadas em dois estabelecimentos penais. 

+++++Por essa razão, optou-se por apresentar, apenas em tabela, os números
registrados no ciclo, já que os gráficos utilizados para ilustrar os resultados apurados não
produziriam efeito, devido ao número reduzido de avaliações aplicadas. Assim, a Tabela
21 apresenta os dados de março. Salienta-se que as avaliações registradas no CIR
foram realizadas antes de a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
(SEAPE/DF) negar a solicitação da SEEDF quanto à aplicação das provas pelos policiais
penais.



+++++Com a declaração da pandemia do novo coronavírus pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), em 11/3/2020, o Governo do Distrito Federal suspendeu, por cinco
dias, as atividades educacionais na Rede Pública de Ensino, por meio do Decreto nº
40.509, de 11 de março de 2020. Desse modo, considerando que o CED 01 de Brasília é
a unidade escolar responsável pela execução do Projeto de Remição de Pena pela
Leitura, as ações presenciais desenvolvidas pelos professores que atuam
especificamente com a remição por leitura no interior dos estabelecimentos penais do
Distrito Federal também foram paralisadas. 

+++++Em 14/3/2020, foi publicado o Decreto nº 40.520, que determinou a manutenção
da suspensão das atividades escolares de 16 a 30/3/2020. Tal recurso considerou a
antecipação do recesso escolar previsto no Calendário Escolar de 2020 para o período
de 8 a 22/7/2020. Após isso, foi publicado o Decreto nº 40.583, em 1º/4/2020,
estabelecendo que todas as instituições de ensino, das Redes Pública e Privada
continuassem fechadas até 31/5/2020. 

+++++Nesse período, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF)
iniciou estudos e planejamentos para o retorno gradativo das atividades educacionais, de
forma presencial híbrida, a partir de 31/5/2020. Entre eles, foi orientado que as unidades
escolares elaborassem plano de ação para a retomada das aulas. Sendo assim, o CED
01 de Brasília apresentou o plano de atendimento solicitado, que incluiu as ações do
Projeto de Remição de Pena pela Leitura.
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Tabela 21. 3º Ciclo/2020 – Empréstimos realizados em março

6.3.1.  Suspensão das aulas e tratativas para a retomada das
atividades
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+++++Entretanto, com a impossibilidade de retorno, tendo em vista o cenário nacional e
local de agravamento da disseminação de Covid-19, foi publicado o Decreto nº 40.817,
em 22 de maio de 2020, que dispôs sobre a suspensão das atividades escolares por
tempo indeterminado. Diante disso, a SEEDF mobilizou esforços, a fim de preparar a
rede para a retomada das aulas de modo não presencial. 

+++++Diante disso, o CED 01 de Brasília elaborou o Plano Pedagógico da Educação
não Presencial no Sistema Prisional, em que constaram, também, as ações do Projeto
de Remição de Pena pela Leitura. O documento, aprovado pela SEEDF e pela
SEAPE/DF, teve sua execução autorizada pela VEP/DF em 20/7/2020. Dessa maneira,
em 27/7/2020, foram retomadas, de forma remota, as atividades da Educação de Jovens
e Adultos (EJA). Para isso, ficou definida a distribuição de material impresso, que,
conforme o referido plano, seria entregue aos estudantes pelos servidores dos Núcleos
de Ensino (NUENs), visto que os professores encontravam-se em teletrabalho (Decreto
nº 40.546, de 20/03/2020 e Portaria nº 133, de 03/06/2020).

+++++Para a remição de pena pela leitura, planejou-se o retorno das ações também sem
a presença dos professores nas unidades prisionais, contando-se com a parceria e o
apoio das equipes dos NUENs para a aplicação das avaliações presenciais.Nesse
contexto, os professores atuariam oferecendo suporte remoto aos NUENs,
principalmente, quanto aos registros e aos documentos referentes às avaliações.
Enfatiza-se que, na ocasião, haja vista as especificidades inerentes às atividades de
remição por leitura, tal proposta constituiu-se a única alternativa para não se suspender
o atendimento aos leitores.

+++++Convém destacar, entretanto, que as atividades constantes no Plano de Ação
voltadas à remição pela leitura não se concretizaram naquele momento, uma vez que a
coordenação da SEAPE/DF, em 12/8/2020, emitiu parecer manifestando-se contrária à
aplicação das avaliações presenciais no formato proposto, apontando a
imprescindibilidade da presença do professor na execução da ação.

+++++É necessário esclarecer, ainda, que, nos dias que antecederam a publicação do
referido parecer, dois estabelecimentos penais, haja vista a retomada das atividades da
EJA, aplicaram avaliações da remição pela leitura que se encontravam pendentes. Tal
fato justifica os registros, ainda que em número pouco expressivo, de provas aplicadas
em julho e agosto de 2020, constantes neste relatório, nas tabelas do 2º e do 3º ciclos de
leitura de 2020. Além disso, mesmo sem previsão para o retorno das atividades da
remição pela leitura e para a realização de avaliações, alguns NUENs ainda efetuaram
empréstimos entre os meses de abril a junho, almejando preparar os leitores para o
momento do retorno das atividades presenciais.
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+++++Com o objetivo de dar continuidade à execução do projeto, em um período
demasiadamente atípico, e manter os benefícios proporcionados pela leitura às pessoas
privadas de liberdade, a SEEDF encaminhou, em 17/9/2020, solicitação à VEP/DF para
que, em caráter excepcional, os leitores realizassem a avaliação em cela. De acordo
com a proposta, o participante receberia, junto com a obra literária, uma apostila,
elaborada pelos professores do projeto, com conteúdo didático sobre leitura e produção
de textos para auxiliar no desenvolvimento de competências comunicativas, bem como a
folha oficial de redação para a escrita do resumo crítico.

+++++Desse modo, além da leitura da obra e da produção do texto, a realização das
atividades da apostila consistiria em mais um trabalho intelectual a ser desempenhado
pelo leitor. A adoção desse procedimento poderia facilitar a execução das ações por
parte dos servidores dos NUENs, os quais já estavam efetuando a entrega, nas celas,
dos materiais didáticos referentes à EJA. Assim,não seria necessária a movimentação
dos participantes.

+++++Contudo, a referida proposta não foi autorizada pela VEP/DF, que emitiu decisão
em 5/11/2020, justificando serem as celas ambiente inadequado para a realização da
avaliação da remição de pena pela leitura. No documento, foi solicitado à SEEDF que
adotasse providências para a aplicação das provas. No entanto, em razão da
manutenção do regime de teletrabalho para todos os professores da Rede Pública de
Ensino do Distrito Federal, a SEEDF não liberou a entrada desses profissionais nos
estabelecimentos penais. 

+++++Por esse motivo, no 2º semestre de 2020, o número de empréstimos de obras
literárias para fins de remição de pena nos estabelecimentos penais do DF foi
inexpressivo, assim como o quantitativo de avaliações aplicadas nesse período. No CIR
e na PDF I, considerou-se a possibilidade de retorno das atividades ainda em 2020, de
modo que foram efetuados empréstimos, em baixo número, entre abril e julho.

+++++É válido pontuar, porém, que o NCPM constituiu uma exceção, dado que, pelas
especificidades da unidade, os empréstimos e as avaliações ocorreram em todos os
ciclos, conforme se observa na tabela a seguir.



+++++Em razão dos impedimentos para a execução das ações de remição de pena pela
leitura, a equipe de professores:coordenadores, avaliadoras e coordenadora-geral,
dedicou-se a outras atividades relativas a essa política pública. Inicialmente o texto do
projeto foi reescrito, inserindo-se alterações necessárias envolvendo alguns aspectos da
operacionalização, os quais foram identificados pelos professores ao longo do tempo de
execução e indispensáveis à renovação do projeto.

+++++O grupo também trabalhou em duas frentes distintas. Os coordenadores de
unidade responsabilizaram-se por elaborar, coletivamente, materiais didáticos voltados
especificamente aos participantes da remição pela leitura, idealizados para suprir, ainda
que de forma elementar, a falta de oficinas de leitura e escrita para propiciar a ampliação
dos conhecimentos dos leitores. Durante a realização dessa ação, todos os professores
participaram de uma formação para a produção de materiais para o sistema prisional,
que foi oferecida pela Subsecretaria de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação
(EAPE) e subsidiou o desenvolvimento desse trabalho.
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Tabela 22. Empréstimos: abril a novembro -2020 
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+++++O Projeto de Remição de Pena pela Leitura, após as dificuldades enfrentadas em
2020 devido à pandemia de COVID-19, retomou as suas atividades em 8/3/2021,
quando teve início o ano letivo da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Tendo em
vista a manutenção das medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia, fez-se
necessário elaborar um planejamento específico para a oferta dessa atividade
educacional. Isso porque o grupo de professores que atua no projeto foi mantido até
31/8/2021 em teletrabalho, seguindo o disposto no Decreto nº 40.817, de 22/5/2020.

+++++Ressalta-se que foi elaborado cronograma de atividades para o trabalho da equipe
executora, o qual passou por análise da SEEDF e da SEAPE/DF, tendo sido validado
por ambas as pastas. Além disso, definiu-se que a coordenadora-geral do projeto,
juntamente com coordenadores pedagógicos e equipe gestora do CED 01 de Brasília,
atuou presencialmente nos estabelecimentos penais para realizar a aplicação das
avaliações aos participantes. 

+++++Ficou estabelecido, também, que os professores responsáveis pela condução das
atividades de remição pela leitura em cada uma das unidades prisionais desenvolveriam
suas atribuições de forma remota. Em parceria com o Núcleo de Ensino da unidade de
sua atuação, realizariam acompanhamento e suporte na execução das ações. Já as
avaliadoras efetuariam as correções do resumos críticos também remotamente, com o
recebimento dos textos em formato digital, recurso já adotado desde o 1º ciclo do
projeto, o que veio a favorecer, ainda mais, a rotina de trabalho no período de isolamento
social.

+++++Além das atribuições já estabelecidas aos professores do projeto, deu-se
continuidade no desenvolvimento do trabalho coletivo, iniciado em 2020, de produção de
materiais didáticos para oferecer suporte pedagógico aos leitores. Desse modo, ao longo
dos ciclos de 2021, os participantes receberam, juntamente com a obra literária, o
caderno de estudo. É importante frisar que o material contempla, com linguagem
dialogada, importantes conteúdos de língua portuguesa e reflexões sobre temas atuais,
assim como dicas e orientações para a produção do resumo crítico. Ademais, as
avaliadoras continuaram oferecendo suporte na elaboração dos materiais da EJA,
efetuando a revisão textual do conteúdo produzido pelos professores regentes.

7. RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES - 2021
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+++++Uma das primeiras providências tomadas pelos professores no retorno ao
trabalho, foi a elaboração do levantamento do número de participantes de 2020 que, em
virtude da suspensão das aulas, não realizaram a avaliação presencial na data prevista.
Assim, a Tabela 23 contempla os dados levantados quanto aos ciclos realizados em
2021, bem como as pendências referentes a 2020.

Tabela 23.  Projeto Ler Liberta em números: 2021.

+++++Na condução das ações da remição de pena pela leitura, em um período atípico, a
equipe executora deparou-se com muitos desafios. As particularidades de cada
estabelecimento penal apresentaram-se ainda mais marcantes em 2021, considerando
as dificuldades impostas pela pandemia. Por esse motivo, optou-se por apresentar,
separadamente, informações sobre o desenvolvimento dessa política pública em cada
unidade, favorecendo, assim, uma compreensão mais ampla sobre os resultados
apurados. Complementarmente seguem tabelas, nas quais discriminam-se os resultados
por estabelecimento. Na sequência, são informados os dados da mesma forma como
foram apresentados os anos anteriores, isto é, ciclo a ciclo.

7.1. CDP I

+++++No Centro de Detenção Provisória I (CDP I), o 1º ciclo teve início no dia 20/3/2021
com a entrega das obras aos 61 participantes dos Blocos 4 e 5, que tiveram até o dia
21/6/2021 para realizarem a leitura. Esse ciclo foi estendido em função das
intercorrências ocorridas no período. Além da dificuldade de acompanhamento
presencial, em função da pandemia de COVID-19,nesse período, houve mudança de
prédio para no novo CDP I. Portanto, as avaliações foram aplicadas aos participantes,
que ainda se encontravam na Unidade, no dia 22/6/2021, pela coordenadora-geral do
projeto, e tudo transcorreu normalmente.



+++++Para a realização do 2º ciclo, no CDP I, as obras foram disponibilizadas a 19
participantes do Bloco 4, que tiveram até o dia 16/8/2021 para a realização da leitura. As
avaliações presenciais foram aplicadas também no dia 16/8/2021, pela coordenadora-
geral do projeto, sem nenhuma intercorrência.

+++++Em relação ao 3º ciclo, houve distribuição de 14 obras aos custodiados no dia
16/9/2021. O retorno presencial da professora responsável pelo projeto na unidade
ocorreu em 17/9/2021. O ciclo foi finalizado em 15/10/2021 e as avaliações presenciais
aconteceram em 19/10/2021, já com o acompanhamento da professora responsável. 

+++++É necessário salientar que a baixa quantidade de empréstimos realizados no 1º,
2º e 3º Ciclos de 2021 justifica-se tanto em função da mudança de prédio ocorrida nesse
período, conforme já relatado, bem como da realização do trabalho remoto da
professora, o que impossibilitou uma maior articulação presencial e pedagógica junto ao
NUEN. Além disso, há que se destacar a falta de custodiados classificados para
contribuição nas tarefas de recolhimento, separação e conferência das obras nas etapas
de finalização e início dos ciclos.

+++++Destarte, com o retorno presencial das atividades na unidade, as etapas do 4º
ciclo foram retomadas no ritmo normal. Foram distribuídas 97 obras aos participantes, no
dia 18/10/2021. Contudo, em 27/10/2021, houve a confirmação de um caso positivo de
Covid-19 entre os professores e a consequente paralisação das atividades escolares.
Entretanto, essa intercorrência não impactou, significativamente, as atividades do ciclo,
pois nesse período os participantes estavam realizando a leitura, e as avaliações foram
aplicadas em 19/11/2021, quando do retorno normal das atividades presenciais.

65

Tabela 24. CDP 2021



+++++O Centro de Internamento e Reeducação (CIR) também retomou as atividades da
remição pela leitura em março. De início, a professora responsável pela unidade
elaborou levantamento para oportunizar a realização da avaliação aos participantes que
receberam livros em 2020, mas não puderam finalizar o ciclo devido à suspensão das
aulas. Concomitantemente a essas ações, também foram realizados os empréstimos
para o 1º Ciclo de 2021.

+++++O 2º Ciclo do estabelecimento também foi desenvolvido de forma satisfatória, com
avaliações aplicadas em maio. Contudo, as avaliações do 3º Ciclo foram postergadas em
razão da mudança das instalações do CIR para o prédio onde funcionava o CDP. Em
consequência disso, essas avaliações foram aplicadas no mesmo período das provas do
4º ciclo, em julho.

+++++É válido destacar que, apesar das excepcionalidades geradas pelo período de
pandemia, a unidade alcançou bom número de atendimentos, conforme se observa na
Tabela 25.
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Tabela 25. CIR 2021

7.2. CIR



+++++Na Penitenciária do Distrito Federal I, a professora responsável pela unidade, em
trabalho remoto, articulou as ações com o NUEN de forma que os empréstimos do 1º
Ciclo de 2021 foram satisfatoriamente realizados em 18/3/21 e sua respectiva avaliação
ocorreu em 13/4/2021. Ao longo dos meses que se sucederam, as ações de remição
pela leitura foram desenvolvidas nos prazos, posto que a unidade não passou por
mudanças estruturais que pudessem comprometer o andamento do trabalho, a exemplo
do CDP I e do CIR.

+++++Por outro lado, ainda que não tenham sido registrados atrasos nas atividades, um
ponto frágil na PDF I foi o baixo quantitativo de atendimentos, em especial, a partir de
julho. Tal fato se justifica, de acordo com os esclarecimentos do NUEN, pela carência de
servidores para realizar as demandas educacionais no setor. Na Tabela 26, é possível
verificar os números indicativos do atendimento no estabelecimento penal.
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Tabela 26. PDF I 2021

7.3. PDF I

7.4. PDF II

+++++O acompanhamento  das  atividades na PDF II foi conduzido, de fevereiro de 2020
a agosto de 2021 pela coordenadora-geral, visto que o professor responsável pela
remição pela leitura no estabelecimento  solicitou  desligamento  em  dezembro de 2019.
Somente em  31/8/2021, quando  ocorreu  o  retorno  presencial dos  professores  da
Rede  Pública  de  Ensino  do  Distrito   Federal, que a  SEEDF  autorizou  a  integração   
de   mais  um professor, selecionado  por  edital, a  assumir  a  condução  da  remição 
 pela  leitura  na  PDF II.



+++++Em março de 2021, a coordenação-geral iniciou as tratativas com o chefe do
NUEN proceder ao cumprimento do cronograma aprovado pela SEEDF e SEAPE/DF.
Foi realizado, então, levantamento de pendências, verificando o número de participantes
inscritos no 2º ciclo de 2020 que não haviam realizado a avaliação presencial em razão
da suspensão das atividades educacionais. Ressalta-se que, nesse mês, o Núcleo de
Ensino contava apenas com um servidor. 

+++++Dessa forma, em virtude das dificuldades geradas pela falta de efetivo, os
primeiros empréstimos foram efetuados em 6/4/2021, os quais proporcionaram aos
leitores do 2º ciclo de 2020, a oportunidade da releitura da obra literária para realizar
avaliação, prevista para 6/5/2021. Além disso, também nessa data, foram distribuídos
livros referentes ao 1º ciclo de 2021.

+++++Devido à mudança da chefia do NUEN, as avaliações relativas a tais empréstimos
só foram aplicadas em 24/5/2021. A partir disso, as ações continuaram a ser
executadas, mas, por efeito das dificuldades operacionais da unidade, além do mês de
março, também não ocorreram empréstimos em junho e em setembro. 

+++++Um ponto bastante favorável na PDF II está no fato de ser o estabelecimento que
não reduziu o quantitativo de atendimentos por efeito dos reveses impostos pela
pandemia e pela falta de efetivo para atuar no NUEN. Ademais, é válido sublinhar que a
manutenção do número de participantes está diretamente relacionada à satisfatória
preservação do acervo ao longo dos anos de desenvolvimento dessa oferta educacional,
facilitada pelas características da unidade e pelo perfil do custodiado, em especial, a
baixa rotatividade. Na Tabela 27, verificam-se os números relativos aos atendimentos no
estabelecimento.
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Tabela 27. PDF II 2021



+++++No centro de Progressão Penitenciária, a professora responsável articulou as
ações com a chefiado NUEN e os empréstimos do 1º Ciclo de 2021 foram realizados
com celeridade, de forma que as avaliações desse ciclo foram aplicadas em 7/4/2021.
Na unidade, não havia pendências referentes a 2020, pois, com a alta rotatividade,
característica desse estabelecimento, acentuada pela pandemia, não se identificaram
leitores anteriormente inscritos na remição pela leitura.

+++++Nos meses que se seguiram, a distribuição das obras e a aplicação das
avaliações foram realizadas nos prazos previstos, com o acompanhamento realizado
pela coordenação-geral, visto que a professora da unidade afastou-se para tratamento
de saúde.

+++++No entanto, entre as fragilidades observadas, está o alto percentual de
desistências e reprovações cuja causa pode estar associada ao perfil do custodiado
desse estabelecimento. É sabido que, ao progredir para o regime semiaberto, o objetivo
da pessoa privada de liberdade é o de encontrar colocação profissional. Como a
participação na remição pela leitura tem sido oferecida àqueles que não possuem outra
forma de remição, quando recebe uma proposta de trabalho, o participante opta pelo
desligamento do projeto.

+++++Cumpre esclarecer que o número de vagas de remição pela leitura
disponibilizadas no CPP, por decisão do NUEN, sempre foi baixo se o compararmos com
os demais estabelecimentos. Todavia, o percentual de aprovação alcançava 90% com
grande frequência, o que em muito se deve ao fato de ser a única unidade em que os
leitores receberam orientação direta do professor, por meio de encontros regulares,
realizados na biblioteca. Nessas ocasiões, eram desenvolvidas atividades que
privilegiam práticas de leitura e de escrita, bem como rodas de leitura para propiciar a
interação e a troca de experiências entre os leitores.

+++++O CPP é o estabelecimento penal mais afetado pela falta de obras literárias, tendo
em vista os extravios e as avarias registradas, que reduziram substancialmente o acervo.
Por algumas vezes, foram disponibilizados, pelo CED 01 de Brasília, exemplares para
reposição. Contudo, na retomada das atividades de 2021, a coordenação-geral foi
surpreendida com a perda do acervo, uma vez que os livros, devidamente
acondicionados em um dos armários da biblioteca, haviam sido danificados após o
alagamento do espaço, em razão de uma forte chuva.
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7.5. CPP



+++++Assim, para que se efetuassem os empréstimos do 1º ciclo, foi necessário recorrer
a algumas obras ainda remanescentes no projeto. Porém, já não se dispunha de livros
voltados a participantes com Ensino Fundamental Incompleto ou Completo,
comprometendo o atendimento de pessoas que se enquadram nesses níveis de
escolaridade. A tabela a seguir apresenta os dados relativos à remição pela leitura no
CPP.
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7.6. PFDF

Tabela 28. CPP 2021

+++++As atividades do Projeto de Remição de Pena pela Leitura na Penitenciária
Feminina do Distrito Federal (PFDF) também foram retomadas em 8/3/21. Considerando
que o 3º ciclo de 2020 ficou inconcluso devido à suspensão das aulas, a primeira ação
foi propiciar às participantes a oportunidade de reler o livro para que estivessem
preparadas para a escrita do resumo crítico. Assim, em 14/4/21 ocorreu a aplicação da
avaliação presencial às 71 leitoras do referido ciclo. Na mesma data, 26 inscritas no 1º
Ciclo de 2021 também realizaram as provas.

+++++Nos meses subsequentes, o professor responsável pelas atividades no
estabelecimento deu continuidade às articulações com o NUEN e a distribuição das
obras manteve regularidade. Contudo, o número de atendimentos apresentou moderada
redução. O que antes da pandemia chegou a 140 empréstimos, ficou limitado ao máximo
de 90 vagas por ciclo, distribuídas entre os blocos I, III, VI e VII, em sistema de
rotatividade e contemplando, preferencialmente, as pessoas que não possuem nenhuma
modalidade de remição.



+++++Mesmo assim, o quantitativo ainda pode ser considerado satisfatório, tendo em
vista as peculiaridades da unidade prisional, bem como as regras de distanciamento
social impostas pelos órgãos de saúde para a preservação da vida e, em especial, as
dificuldades impostas pelo trabalho remoto por parte do professor.

+++++Em 31/8/21, com o retorno presencial da Rede Pública de Ensino do DF,
vislumbrou-se a possibilidade de realizar as ações de forma a melhor atender as
participantes, com o acompanhamento direto do professor. Contudo, em 15/9/21, foram
suspensas novamente todas as atividades presenciais na unidade, incluindo o Projeto de
Remição de Pena pela Leitura devido a um surto de COVID-19 no Bloco III, onde o
NUEN está localizado. Com isso, o 5º ciclo não foi finalizado em tempo programado e o
início do 6º ciclo ficou postergado para depois do término da quarentena. A aplicação
das provas do 5º ciclo ocorreu em 08/10/21 (para as leitoras dos blocos 6 e 7), e, em
05/11 (para as do Bloco III), somente após o retorno das atividades presenciais.

+++++Um aspecto a ser destacado na PFDF é o fato de o projeto atender leitoras que
iniciaram sua participação no 1º Ciclo de 2018 e que permanecem até os ciclos atuais.
Isso acarreta dificuldades na distribuição dos livros, pois, após esse longo percurso, já
não há mais opções de obras literárias disponíveis para o nível de escolaridade
informado pelas participantes, visto que a maioria delas declara possuir apenas o Ensino
Fundamental Incompleto, conforme preenchimento e registro dos requerimentos de
adesão.

+++++Outra fragilidade que merece ser registrada refere-se à ao fato de que os livros
ficam no Bloco VII, distantes do professor, que trabalha no Bloco III, junto com os
professores da EJA. Isso dificulta a pronta execução de atividades voltadas à contagem,
manutenção, preparação e distribuição das obras, sendo necessários sempre seu
deslocamento e sua permanência em tempo bem limitado, acompanhado de um policial
penal, nem sempre disponível. Além do armário, não há mesas e nem infraestrutura
adequada para realização dessas ações. Por isso, faz-se necessária a seleção de uma
interna para apoio ao Projeto. A Tabela 29 apresenta o quantitativo de atendimentos
realizados na PFDF em 2021.
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+++++No Núcleo de Custódia da Polícia Militar (NCPM), as ações da remição de pena
pela leitura foram desenvolvidas sem intercorrências ao longo do ano, com registro de
empréstimos em todos os meses. Em decorrência das especificidades do
estabelecimento penal, o quantitativo de participantes é baixo, mas o índice de
aprovação é elevado. A Tabela 30 sintetiza os números apurados.
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Tabela 29. PFDF 2021

7.7.  NCPM

Tabela 30. NCPM 2021

+++++A partir de 31/8/21, os professores que atuam no Projeto de Remição de Pena
pela Leitura, assim como todos da Rede Pública de Ensino do DF, retornaram às
atividades presenciais. Isso foi muito relevante para o desenvolvimento do trabalho, pois,
com a presença dos professores nos estabelecimentos penais, é possível garantir mais
qualidade ao atendimento prestado aos participantes.



+++++O 1º Ciclo de Leitura de 2021 refere-se aos empréstimos realizados em março e
com provas aplicadas, na maior parte dos estabelecimentos penais, em abril. Nesse
período foram inscritos 542 participantes, considerando também empréstimos pendentes
de 2020 que foram realizados no mesmo mês. A Tabela 31 apresenta os dados do ciclo.

73

7.8.   Ciclos de Leitura – 2021

Tabela 31. 1º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em março

7.8.1.   1º Ciclo de Leitura

+++++Para o 1º ciclo, verificou-se razão entre conclusão e evasão percentual tal qual
apresentada no Gráfico 54. Dos 542 custodiados que receberam obras literárias, 321
realizaram a avaliação e 221 deixaram de concluir o ciclo.

Gráfico 54. Participação 1º Ciclo/2021 por estabelecimento penal
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Gráfico 55. Desempenho dos avaliados no 1º Ciclo/2021

+++++Entre os avaliados, verificou-se aprovação geral de 79% como indicado no
Gráfico 55. Assim, 254 candidatos se mostraram aptos à remição enquanto 67 não
atingiram a nota mínima.

+++++O Gráfico 56, por sua vez, registra a aprovação percentual dos avaliados para
cada estabelecimento penal. Em destaque, observa-se que a aprovação na PFDF ficou
alcançou 90%. 

Gráfico 56. Taxa de aprovação 1º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++O 2º Ciclo de Leitura de 2021 contempla os empréstimos realizados em abril e
provas aplicadas no mês seguinte, majoritariamente. Nesse período registraram-se 527
participantes, novamente contemplando empréstimos pendentes de 2020. A Tabela 32
apresenta os dados do ciclo.
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Tabela 32. 2º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em abril

+++++Entre os participantes, 476 concluíram o ciclo, ou seja, realizaram a avaliação. A
taxa de conclusão e evasão por estabelecimento penal pode ser visualizada no Gráfico
57.

Gráfico 57. Participação 2º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

7.8.2.  2º Ciclo de Leitura
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+++++Com base no Gráfico 58, constata-se aprovação geral de 79% no 2º Ciclo, ou
seja, 376 candidatos que obtiveram nota superior a 60 em seus resumos e 100
reprovados.

Gráfico 58. Desempenho dos avaliados no 2º Ciclo/2021

+++++No Gráfico 59, é possível observar o percentual de aprovação em cada um dos
estabelecimentos penais, sendo que todos se mantiveram com taxas acima de 70%
nesse ciclo, com destaque para a PFDF com 87% de participantes aprovadas.

Gráfico 59. Taxa de aprovação 2º Ciclo/2021 por estabelecimento penal
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+++++Na sequência, o 3º Ciclo de Leitura de 2021 compreende os empréstimos e
provas realizados em abril. Nesse período, registraram-se 217 empréstimos, mais uma
vez, um baixo quantitativo. Verifica-se que tanto a PDF I quanto a PDF II,
estabelecimentos penais com maior oferta, contaram com poucos atendimentos. A
Tabela 33 apresenta os dados do ciclo.

Tabela 33. 3º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em maio

+++++Com base no Gráfico 60, observa-se que o 3º ciclo contou com 217 participantes,
dos quais 178 realizaram a avaliação, implicando nas seguintes taxas de conclusão e
evasão.

Gráfico 60. Participação 3º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

7.8.3.  3º Ciclo de Leitura
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+++++Analisando a aprovação geral, constata-se que 73% (130 participantes)
mostraram-se aptos à remição. Enquanto isso, 48 não atingiram a nota mínima em seus
resumos e foram reprovados.

Gráfico 61. Desempenho dos avaliados no 3º Ciclo/2021

+++++No Gráfico 62, por sua vez, registram-se as aprovações percentuais para cada
estabelecimento penal. Nesse ciclo, destaca-se a aprovação da PDF I, que ficou acima
de 80%. 

Gráfico 62. Taxa de aprovação 3º Ciclo/2021 por estabelecimento penal
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+++++O 4º Ciclo de 2021 diz respeito a empréstimos de abril e provas aplicadas no mês
de maio, em sua maioria. Nesse período, registraram-se 287 empréstimos, outro baixo
quantitativo, pois não houve empréstimos na PDF II. A Tabela 34 apresenta os dados
correspondentes a esse ciclo.

Tabela 34. 4º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em junho.

+++++O Gráfico 63 ilustra a participação percentual por estabelecimento penal.
Constata-se que 287 reeducandos receberam livros nesse mês, tendo 229 deles
realizado a avaliação.

Gráfico 63. Participação 4º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

7.8.4.  4º Ciclo de Leitura
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+++++Dentre os avaliados, em termos de aprovação, verifica-se percentual geral de
76%, como indicado no Gráfico 64. Dos 229 candidatos que realizaram a prova, 173
foram aprovados e 56 reprovados.

Gráfico 64. Desempenho dos avaliados no 4º Ciclo/2021

+++++Com base no Gráfico 65, observa-se a aprovação para cada estabelecimento
penal. Nesse ciclo, PDF I, PFDF e NCPM se destacaram figurando acima dos 80%. Por
outro lado, o CPP apresenta o menor percentual de aprovação.

Gráfico 65. Taxa de aprovação 4º Ciclo/2021 por estabelecimento penal
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+++++O 5º Ciclo de Leitura corresponde aos empréstimos realizados em julho. No
período, foram contabilizadas 458 obras distribuídas para leitura. Somente no CDP não
houve empréstimos, conforme se observa na Tabela 35.

Tabela 35. 5º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em julho

+++++Entre os participantes, 416 concluíram o ciclo, ou seja, realizaram a avaliação. A
taxa de conclusão e evasão por estabelecimento penal pode ser visualizada no Gráfico
66.

Gráfico 66. Participação 5º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

7.8.5.  5º Ciclo de Leitura
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+++++O Gráfico 67 ilustra o percentual de aprovação e de reprovação apurado com a
avaliação dos textos produzidos pelos leitores do ciclo. Nele, é possível constatar que
75% dos avaliados foram considerados aptos à remição de pena.

Gráfico 67. Desempenho dos avaliados no 5º Ciclo/2021

+++++O Gráfico 68, por sua vez, registra a aprovação percentual dos avaliados para
cada estabelecimento penal. 

Gráfico 68. Taxa de aprovação 5º Ciclo/2021 por estabelecimento penal
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+++++No 6º Ciclo de Leitura, iniciado em agosto e com provas realizadas em setembro),
472 custodiados tiveram a inscrição efetivada, dos quais 399 realizaram a avaliação
presencial e 73 não concluíram o ciclo. No Gráfico 69, apresenta-se a quantidade de
custodiados que concluíram o 6º Ciclo, bem como o número de inscritos que, por
diversos motivos, não o finalizaram.

Tabela 36. 6º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em agosto

Gráfico 69. Participação 6º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

7.8.6.  6º Ciclo de Leitura
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Gráfico 70. Desempenho dos avaliados no 6º Ciclo/2021

+++++Finalizada a avaliação dos resumos críticos, apurou-se a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 399 resumos avaliados, 298 alcançaram nota mínima 60, o que
corresponde a 75% deste total (Gráfico 70).

Gráfico 71. Taxa de aprovação 6º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

 +++++No Gráfico 71, apresenta-se o desempenho dos avaliados por estabelecimento
penal.
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Tabela 37. 7º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em setembro.

+++++O 7º Ciclo de Leitura de 2021 refere-se aos empréstimos efetuados em setembro.
Assim, foram inscritos 182 participantes, número baixo em decorrência da não
distribuição de obras literárias em dois estabelecimentos penais nesse período. A Tabela
37 apresenta os dados do ciclo.

Gráfico 72. Participação 7º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++Entre os participantes, 137 concluíram o ciclo, ou seja, realizaram a avaliação. A
taxa de conclusão e evasão por estabelecimento penal pode ser verificada no Gráfico
72.

7.8.7.  7º Ciclo de Leitura
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Gráfico 73. Desempenho dos avaliados no 7º Ciclo/2021

+++++Analisando a aprovação geral, constata-se que 75% (103 participantes)
mostraram-se aptos à remição. Enquanto isso, 34 não atingiram a nota mínima em seus
resumos e foram reprovados.

Gráfico 74. Taxa de aprovação 7º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++O Gráfico 74, por sua vez, registra a aprovação percentual dos avaliados para
cada estabelecimento penal. 
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Tabela 38. 8º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em outubro.

+++++No 8º Ciclo de Leitura (empréstimos realizados em outubro), 526 custodiados
tiveram a inscrição efetivada, dos quais 448 realizaram a avaliação presencial e 78 não
concluíram o ciclo. Na Tabela 38, apresenta-se o panorama do ciclo.

Gráfico 75. Participação 8º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++No Gráfico 75, apresenta-se a quantidade de custodiados que concluíram o 8º
ciclo, bem como o número de inscritos que não realizaram a avaliação.

7.8.8.  8º Ciclo de Leitura
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Gráfico 76. Desempenho dos avaliados no 8º Ciclo/2021

+++++Com a correção dos resumos críticos, foi apurada a taxa de desempenho dos
participantes. Dos 448 resumos avaliados, 374 foram considerados aptos à remição, o
que corresponde a 83% desse total, conforme registrado no Gráfico 76.

Gráfico 77. Taxa de aprovação 8º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++Com base no Gráfico 77, verifica-se o percentual de participantes aprovados em
cada estabelecimento penal. 



89

Tabela 39. 8º Ciclo/2021 – Empréstimos realizados em novembro

+++++O 9º Ciclo de Leitura do projeto consiste nos empréstimos de obras realizados em
novembro. Nele, contabilizou-se um número significativo de participantes, assim como no
8º Ciclo. Tal fato se deve, principalmente, à participação expressiva da PDF II, conforme
se observa na Tabela 39.

Gráfico 78. Participação 9º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++No Gráfico 78, apresenta-se a porcentagem de leitores que concluíram o 9º Ciclo,
assim como a taxa de inscritos que não realizaram a avaliação presencial.

7.8.9.  9º Ciclo de Leitura
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Gráfico 79. Desempenho dos avaliados no 9º Ciclo/2021

+++++Nesse ciclo, observa-se que o percentual de aprovação alcançou 82% (Gráfico
79), quantitativo acima da média apurada na maior parte dos ciclos.

Gráfico 80. Taxa de aprovação 9º Ciclo/2021 por estabelecimento penal

+++++O Gráfico 80 apresenta a taxa de aprovação em cada estabelecimento penal.
Além do NCPM, a Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) registrou o maior
índice de aprovação do ciclo. 
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Tabela 40. Atendimentos Remição pela Leitura 2018-2021

+++++O Projeto de Remição de Pena pela Leitura é uma ação intersetorial que se
fortalece a cada ciclo realizado, apresentando resultados positivos. No que tange à
garantia do direito à remição de pena, objetivos estão sendo alcançados, já que, em
seus anos de execução, mais de 15.000 obras foram emprestadas e aproximadamente
10.000 produções textuais foram aprovadas para remição, conforme se observa na
tabela a seguir.

+++++Dos pontos de vista educacional e social, observa-se, também, que o projeto tem
grande potencial e se constitui uma ação exitosa. Na execução das ações, é possível
identificar grande número de participantes que despertam para o prazer na leitura e
ampliam seus conhecimentos a partir dela. Muitos, inclusive, vivenciando a experiência
pela primeira vez e reconhecendo, nas obras lidas, mensagens que levam a reflexões
sobre suas vidas e suas ações. Desse modo, por meio do projeto, pessoas privadas de
liberdade, as quais, em sua maioria, têm suas vidas marcadas pela baixa escolarização,
são beneficiadas pelo contato com o universo da leitura, ao qual não tiveram acesso, e
podem usufruir desse instrumento de forte papel formador.

+++++Assim sendo, fica evidente a relevância que o projeto assume por proporcionar a
seus participantes proximidade com bens culturais produzidos pela sociedade, o que é
um direito de todo cidadão. Por esse motivo, faz-se necessário que sejam desenvolvidas
ações para que a remição pela leitura se consolide como uma política pública e tenha
continuidade, já que demonstra ser uma alternativa viável e necessária no sistema
penitenciário do Distrito Federal, tendo em vista a possibilidade de envolver grande
número de custodiados em uma atividade educacional, os quais não podem ser
atendidos na educação formal em virtude da insuficiência de vagas.

8. POTENCIALIDADES E FRAGILIDADES 
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 Dificuldades para a realização de oficinas de leitura e escrita

+++++Ainda que aspectos positivos e o alcance de objetivos iniciais tenham sido
observados, o Comitê Gestor, com o intuito de aprimorar as ações da remição pela
leitura e alcançar resultados ainda mais significativos, avalia as ações desde o início das
atividades e realiza apontamentos em aspectos diversos que envolvem a execução do
projeto, a partir de dados fornecidos pela equipe executora e pela coordenação-geral.
Logo após a realização dos quatro ciclos de 2018, o grupo de professores já identificou
aspectos que impactam negativamente a condução das atividades, assim como os
resultados esperados. 

+++++Por esse motivo, em março de 2019, o Comitê Gestor apresentou à SEEDF um
documento com propostas para a adequação de diversos pontos, a fim de garantir
atendimento equitativo a custodiados de diferentes níveis de escolaridade. Tais
apontamentos foram, em seguida, encaminhados à VEP/DF para análise e aprovação.

+++++Entre as questões elencadas no documento, destacam-se: a) ajustes no acervo
bibliográfico, como mudança na indicação de alguns títulos quanto ao nível de
escolaridade dos leitores; b) adequação dos critérios avaliativos e do gênero textual
solicitado na avaliação presencial; c) alteração no prazo de leitura das obras, passando
de 30 para 21 dias, com vistas à manutenção dos empréstimos mensais, sem atrasos; d)
ampliação do tempo de prova; e) instituição de oficinas de leitura e escrita para a
consolidação da remição pela leitura como uma oferta educacional complementar; f)
indicação de novas obras para a composição do acervo.

+++++Além desses pontos, detalhados na sequência, são apresentados outros que
também merecem atenção. Os desafios enfrentados relacionam-se tanto a questões
didático-pedagógicas quanto a recursos humanos e estrutura física e material, conforme
descrição a seguir:

+++++Aproximadamente 50% dos participantes do projeto declaram, quanto ao nível de
escolaridade,não ter concluído o Ensino Fundamental. São pessoas que estão afastadas
do ambiente escolar há muito tempo. Diante disso, muitos desistem da leitura por
considerarem o livro “difícil”. Outros realizam a avaliação presencial, mas não alcançam
a nota mínima necessária para a concessão dos quatro dias de remição previstos na
legislação. 

+++++Tal situação revela a necessidade de o projeto, além de proporcionar acesso ao
livro, desenvolver ações educativas voltadas à função social da leitura e escrita, a fim de
quese atenda, com equidade, todos os participantes. A impossibilidade de se  realizarem 
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Limitação do atendimento devido ao escalonamento de participantes

Limitação do acervo bibliográfico

momentos de estudo que, efetivamente, contribuam para o desenvolvimento da
competência comunicativa dos leitores impede que o projeto se fortaleça, de fato, como
uma atividade educacional complementar.  

+++++Como é sabido, o projeto foi elaborado considerando atender até 10% da
população carcerária do sistema penitenciário do DF. Entretanto, desde sua
implantação, tem atendido, a cada ciclo, em média, 4% dos custodiados. Fica evidente,
assim, o fato de que um grande número de pessoas são impossibilitadas de participar,
em virtude do número insuficiente de vagas.

+++++Devido a isso, como forma de contemplar mais pessoas, parte dos
estabelecimentos penais realiza escalonamento, oferecendo vagas em um ciclo para um
grupo A e, em outro ciclo, para um grupo B. Tal medida não se apresenta efetiva do
ponto de vista educacional, já que é primordial a continuidade na participação para que
se possa usufruir dos benefícios gerados pela leitura, os quais se consolidam com o
tempo. Além disso, a participação ininterrupta em vários ciclos é um fator motivacional
para os participantes.

+++++Para garantir atendimento satisfatório a mais participantes e com a continuidade
necessária, depara-se com outra fragilidade do projeto, que é a falta de obras no acervo
para se efetivar a ampliação. Tal entrave é descrito no item abaixo.

+++++O acervo é um ponto vulnerável do projeto e sua ampliação, desde a
implementação, sempre foi compreendida pelos envolvidos na execução como essencial
e premente para o adequado atendimento aos participantes. Assim, tanto a reposição de
exemplares das obras em uso quanto a inserção de novos títulos sempre foram muito
esperadas pela equipe. Todavia, tal carência não foi suprida, visto que os documentos
normativos para a implantação do projeto não apresentaram previsão orçamentária para
manutenção do acervo e compra de novos títulos.

+++++Salienta-se que a aquisição de novas obras tornou-se cada vez mais urgente, a
fim de atender leitores que participaram de vários ciclos de leitura e, por isso, ficam sem
opções de títulos para leitura em seu nível de escolaridade.  Desse modo, por 
 consequência  da  falta  de  livros,  tem  sido  necessário  realizar, a partir da análise dos
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professores coordenadores, empréstimos de obras indicadas a outros níveis aos que
leram todos os livros indicados à sua escolaridade, com o propósito de não ferir o direito
da pessoa privada de liberdade de participar da remição pela leitura.

+++++Outro ponto importante relacionado à ampliação do acervo reside na necessidade
de se incluírem títulos com menor nível de dificuldade, tornando a leitura mais acessível
a pessoas de baixa escolaridade (Ensino Fundamental incompleto), com o intuito de
garantir isonomia no atendimento. Isso porque partir do mais simples para o mais
complexo é o percurso ideal para a formação de um leitor.

+++++Por essa razão, a equipe de professores do projeto realizou análise com base nos
resultados dos participantes e propôs ajustes quanto aos níveis de escolaridade para a
indicação das obras. Tal ação foi validada pelo Comitê Gestor, de modo que, a partir de
abril de 2019, alguns títulos considerados complexos para 1º e 2º níveis passaram a ser
disponibilizados para leitores com maior competência em leitura, ou seja, os de 3º e 4º
níveis.

+++++O acervo também sempre foi impactado pelo grande número de perdas e
extravios de obras ocasionados por diversos fatores, entre eles os casos de
transferência ou soltura, em que o participante deixa a unidade prisional e não devolve o
livro. Além disso, existem as perdas ocorridas nos procedimentos de revista, quando
muitas obras são descartadas com outros objetos. Desse modo, os professores da
remição pela leitura frequentemente solicitam aos NUENs a criação de estratégias para
favorecer a conservação do acervo, conscientizando e sensibilizando participantes e
servidores quanto à importância do livro no ambiente prisional.

+++++No decorrer do tempo de execução, a coordenação-geral empreendeu esforços na
tentativa de obter exemplares de obras para a reconstituição do acervo. Com a ajuda de
professores da equipe, a lista de obras foi divulgada em redes sociais e grupos de
mensagens para a solicitação de doações junto à comunidade. Todavia, o fato de o
projeto ter em seus normativos uma relação com títulos específicos dificulta a
arrecadação, pois, na maior parte dos casos, as pessoas que se propõem a ajudar,
optam por doar obras que já possuem em seus acervos e que, na maioria dos casos,
não fazem parte da lista oficial da remição pela leitura. 

+++++Além disso, a coordenação do projeto realizou, sem sucesso, várias ações para
adquirir obras: 1. Contatos com autores, editoras e entidades envolvidas no incentivo à
leitura; 2. Solicitação de verbas  advindas de  emendas  parlamentares a dois deputados  
distritais; 3. Submissão do projeto ao cadastro do MPDFT  para  a  aquisição de recursos
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Baixo efetivo de policiais penais nos Núcleos de Ensino dos estabelecimentos
penais

Falta de salas de aula para a realização das avaliações presenciais

da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), a qual destina
valores de multas a projetos de relevância social. 4. Envio da relação das obras literárias
à Coordenação do Sistema Prisional da SEAPE/DF para divulgação no site da
instituição, com o propósito de arrecadar doações dos familiares dos reeducandos. 

+++++A equipe executora também aguarda, por parte da SEAPE/DF, a disponibilização
de uma remessa de livros (7 títulos) adquiridos pelo Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN) e entregues na SEAPE/DF em fevereiro de 2021. As obras passaram
pelos trâmites burocráticos quanto aos registros patrimoniais e a previsão é de que
sejam entregues nos estabelecimentos penais em janeiro de 2022.

+++++Com mais livros no acervo, espera-se que a logística de atendimento seja menos
complexa, uma vez que as obras poderiam ser divididas em dois lotes, facilitando o
trabalho da equipe executora na realização dos empréstimos e, assim, minimizando
possíveis atrasos. Isso porque o recolhimento das obras e sua redistribuição para o
início de um novo ciclo precisam ser executados com muita celeridade para se
cumprirem os empréstimos mensais.

+++++Os NUENs são responsáveis por conduzir todas as atividades educacionais nos
estabelecimentos penais: educação formal oferecida na modalidade EJA (1º, 2º e 3º
segmentos) pelo Centro Educacional 01 de Brasília; cursos de Educação Profissional
(Pronatec); cursos de Educação Profissional a distância (CENED); mala do livro e
remição pela leitura de obras literárias. 

+++++Dessa forma, diante de tais demandas e do baixo número de policiais penais para
garantir a segurança do trabalho, os professores que atuam nas unidades prisionais
vivenciam dificuldades, como demora no empréstimo e no recolhimento dos livros;
problemas para a adequada divulgação do projeto aos participantes; atrasos na
aplicação das avaliações presenciais, além da impossibilidade de se realizar, de forma
satisfatória, oficinas de leitura e escrita.

+++++A maior parte dos  estabelecimentos penais não possui salas de aula  suficientes 
 para a aplicação  das  avaliações  presenciais.  Por isso,  são  utilizados  os  pátios, 
 bem  como  espaços  alternativos  para  a  realização  dessa  atividade, o  que  também
interfere
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Carência de materiais e equipamentos próprios para a operacionalização do
projeto

Falta de acesso ao Sistema de Informações Penitenciárias (SIAPEN)

interfere negativamente no resultado das avaliações. Salienta-se que as provas
efetuadas nos pátios requerem a utilização de pranchetas para apoio da folha de
redação, o que constituiu mais dificuldade para aqueles pouco familiarizados com a
escrita. 

+++++O projeto não possui recursos próprios para a sua manutenção. Desse modo,
faltam também verbas para a aquisição de equipamentos necessários à execução das
atividades, como computadores, impressoras, scanners, para o uso pelos professores
que trabalham na operacionalização.

+++++Os professores que atuam nos estabelecimentos penais são responsáveis por
todo o registro dos atendimentos, como planilhas, atas, listas de presença,
requerimentos. A execução dessas atividades é dificultada pela falta de acesso ao
Sistema de Informações Penitenciárias (SIAPEN) para a verificação dos dados dos
participantes. Importante mencionar a relevância da correção desses dados, já que são
utilizados para a elaboração da declaração de remição expedida pelo CED 01 de
Brasília. Ao longo dos anos, várias foram as tratativas por parte da Direção da unidade
escolar para que um acesso restrito, apenas a informações pessoais (nome, prontuário,
filiação), fosse liberado aos coordenadores pedagógicos da EJA e também aos da
remição pela leitura. Contudo, esse acesso ainda não foi liberado.
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+++++As atividades desenvolvidas no Projeto de Remição de Pena pela Leitura
cumprem o normativo jurídico regulamentado pela Vara de Execuções Penais do Distrito
Federal (VEP/DF), em sua Portaria n° 10, de 17/11/2016, que instituiua remição de pena
por leitura no DF. Como uma atividade educacional complementar, é inegável a sua
relevância social para além da remição de pena, considerando o público atendido, pois
possibilita acesso a bens culturais que favorece, entre tantos elementos, a aquisição de
conhecimento.

+++++Dessa forma, o contato com a leitura abre à pessoa privada de liberdade um
universo de possibilidades de interação com o meio social. Isso porque ela suscita o
compartilhamento de ideias, de opiniões, de emoções, que possui um relevante papel na
construção de laços sociais, favorecendo a formação e a humanização.

+++++Assim, a partir do desenvolvimento pessoal, o indivíduo é capaz de identificar
estratégias necessárias para vida em sociedade, tomando consciência de seu papel, isto
é, da sua constituição como cidadão de direitos e de deveres. O seu processo interno de
ressocialização para o retorno à vida extramuros, a partir de uma mudança na sua forma
de ver e entender o mundo.

 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS




