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“The only thing that is ultimately real about your journey is the step that you are 

taking now. That’s all there ever is.” (Echart Tolle) 

“A única coisa efetivamente real na sua jornada é o passo que você está dando 

agora. Isso é tudo que existe”. (Echart Tolle) 
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RESUMO 

 

O devido estudo está vinculado à linha de pesquisa Sociedade, Conhecimento e 
Educação do Programa de Pós-graduação em Educação/UNIOESTE – Campus de 
Francisco Beltrão. A pesquisa aborda o acesso à educação pelos apenados do 
Brasil por meio da assistência educacional. Trata-se de direito adquirido assegurado 
pela Constituição Federal, Lei de Execução Penal e pelo Decreto nº 7.626/2011. O 
estudo de caso foi realizado na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão/PR, a 
fim de valorizar a relação da educação em espaços de privação de liberdade, 
elencando a implementação das ações afirmativas no Brasil referentes à educação 
na prisão, conhecendo sua história, evolução do sistema educacional e o tratamento 
que recebe. A educação é dever do Estado, tratando-se de um direito universal, sem 
desconsiderar os aspectos do Direito Penal, concluindo que, no Brasil, o direito está 
sendo implementado, e no município de Francisco Beltrão está ocorrendo a 
efetivação, alcançando bons resultados e demonstrando que os perfis dos 
sentenciados na unidade prisional são de baixa renda, de cor parda e baixa 
escolaridade, mas que tem como objetivo alcançar por meio da educação, novas 
possibilidades de evoluir socialmente. Em relação ao cenário carcerário nacional, se 
observou que o sistema prisional brasileiro tem sérios problemas em assegurar 
direitos, manter a ordem social com mecanismos efetivos de segurança pública, bem 
como enfrenta a grande problemática do déficit de vagas nesse sistema e sua 
correlação com os presos provisórios que alcançam 41% da população prisional, 
acarretando no sucateamento do sistema, o qual está com mais de 812 mil presos. 
Os apenados também sofrem com o não acesso à educação: 51% deles têm Ensino 
Fundamental incompleto, apenas 9% tem Ensino Médio completo e menos de 1% 
tem Ensino Superior. Enquanto procedimento metodológico utiliza-se o estudo de 
caso, sob o enfoque qualitativo e quantitativo, e a história oral temática, a fim de 
evidenciar fatos concretos do sistema prisional brasileiro.  
 
Palavras-chave: Educação de apenados. Paraná. Segurança Pública. Sistema 
Prisional.  
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Prison/PR. 169f. Master Thesis - Stricto Sensu Graduate Program in Education, 
State University of Western Paraná, Francisco Beltrão/PR, 2019. 

 

ABSTRACT 

 

The proper study is linked to the research line Society, Knowledge and Education of 
the Graduate Program in Education/UNIOESTE - Francisco Beltrão Campus. The 
research addresses access to education for the inmates in Brazil through educational 
assistance. This is an acquired right guaranteed by the Federal Constitution, the Law 
of Criminal Execution and Decree Nº. 7.626/2011. The case study was carried out at 
the Francisco Beltrão/PR State Penitentiary, in order to value the relationship of 
education in deprivation of liberty spaces, listing the implementation of affirmative 
actions in Brazil regarding education in prison, knowing its history, evolution of the 
education system and the treatment it receives. Education is the duty of the State, 
being a universal right, without disregarding the aspects of Criminal Law, concluding 
that, in Brazil, the law is being implemented, and in the municipality of Francisco 
Beltrão is taking effect, achieving good results and demonstrating that the profiles of 
prisoners in the prison unit are of low income, brown color and low education, but 
that aims to reach through education, new possibilities of social evolution. Regarding 
the national prison scenario, it was observed that the Brazilian prison system has 
serious problems in securing rights, maintaining the social order with effective 
mechanisms of public security, as well as facing the great problem of vacancy deficit 
in this system and its correlation with prisoners. Reach 41% of the prison population, 
resulting in the scrapping of the system, which has more than 812 thousand inmates. 
Inmates also suffer from non-access to education: 51% of them have incomplete 
elementary school, only 9% have completed high school and less than 1% have 
higher education. As a methodological procedure we use the case study, under the 
qualitative and quantitative approach, and the thematic oral history, in order to 
highlight concrete facts of the Brazilian prison system. 

Keywords: Education of inmates. Paraná. Public security. Prison system. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento da taxa de criminalidade nos últimos anos tem levado a 

insegurança social nos aglomerados urbanos. Na última década se percebeu a 

propagação da violência, amplamente divulgada por meio das comunicações/mídias 

(jornais, televisão, aplicativos, etc.) e vivenciada por uma parcela significativa da 

sociedade. Verifica-se a importância do assunto quando medidas extremas são 

tomadas, como exemplo, com aplicação pela primeira vez do artigo 34 da 

Constituição Federal/1988, ordena o Estado do Rio de Janeiro a Intervenção Federal 

em 20181. 

 O controle social se utiliza do sistema penal, e as medidas institucionais são 

tentativas de encobrir as crescentes taxas de criminalidade violenta e organizada. 

Observa-se que há perda das eficácias da segurança pública quanto ao controle 

social. É nesse contexto, que se aplica em parte, a educação como direito universal. 

Trata-se também de um Direito Humano e Fundamental em acordo a normatização 

jurídica brasileira, principalmente na Constituição Federal.  

Neste trabalho, se analisa o ensino escolar como direito do cidadão 

condenado a pena privativa de liberdade no sistema penitenciário. Para o 

aprimoramento do trabalho é necessário verificar na prática como ocorre o acesso à 

educação no sistema prisional. Além da bibliografia investigada, a pesquisa é 

baseada no estudo de caso referente à assistência educacional no sistema prisional. 

A pesquisa de campo foi realizada na Penitenciária Estadual de Francisco 

Beltrão/PR, localizada no Sudoeste do Estado do Paraná. É unidade prisional 

masculina e de segurança média. A unidade foi escolhida após a constatação de 

que há maior índice de apenados do sexo masculino, do que do sexo feminino, 

sendo que, entre os trabalhos acadêmicos sobre educação nas prisões, foi 

identificado em levantamento bibliográfico poucos trabalhados2 desenvolvidos dentro 

dos estabelecimentos penais.  

                                            
1 A decisão foi instituída por meio do Decreto n.º 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, outorgado pelo 

Presidente da República. Como interventor, foi nomeado o general de Exército Walter Souza Braga 
Netto, comandante do Comando Militar do Leste, localizado na cidade do Rio de Janeiro. 
2JULIÃO, Elionardo Fernando: A Educação na Prisão como Política Pública: entre desafios e tarefas; 

Educação para jovens e adultos privados de liberdade: desafios para a política de reinserção social; 
O impacto da educação e do trabalho como programas de reinserção social na política de execução 
penal do Rio de Janeiro; Escola na ou da prisão?; ONOFRE, Elenice Maria Cammarosano: Educação 
escolar para jovens e adultos em situação de privação de liberdade e Escola da prisão: espaço de 
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Deve-se levar em consideração que houve a aplicação de questionários para 

175 apenados da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, com colaboração dos 

professores que ministravam aulas na unidade prisional. Este estudo deu 

continuidade a pesquisa realizada, primeiramente no curso de Graduação em Direito 

da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a qual já está se desdobrando há 

dois anos sob o enfoque jurídico, assunto que se identificou a necessidade de um 

estudo mais aprofundado e exaustivo, abordando aspectos mais educacionais e 

sociais. 

Para analisar a implementação de ações afirmativas ao acesso à assistência 

educacional no estabelecimento prisional, no Município de Francisco Beltrão/PR, o 

método identificado como o adequado foi o estudo de caso, na perspectiva da 

pesquisa quantitativa3, sem, contudo, deixar de evidenciar o estudo qualitativo que 

possibilita trazer a pesquisa complementos teóricos referentes ao objeto de estudo, 

bem como a metodologia de História Oral Temática4, por meio de entrevista com o 

ex-apenado cursando o Ensino Superior, conforme critério de experiência com a 

assistência educacional.  

O estudo aborda concepções e dados estatísticos do sistema prisional 

internacional5 e brasileiro, no âmbito federativo e estadual, especificamente do 

Estado do Paraná, através do Decreto nº 7.626/2011, que institui o Plano Estratégico 

de Educação no Sistema Prisional Brasileiro, que implementou a instrução escolar 

nas penitenciárias.  

                                                                                                                                        
construção da identidade do homem aprisionado? SAUER, Adeum Hilario: A educação para jovens e 
adultos em situação de restrição e privação de liberdade no Brasil: questões, avanços e perspectivas. 
3 A metodologia quantitativa será analisada em relação à aplicação da pesquisa de campo, por meio 

dos questionários respondidos pelos apenados da unidade prisional, os quais se transformaram em 
dados numéricos elencados no terceiro capítulo, o qual abordará os resultados práticos da pesquisa. 
4 É o trabalho de pesquisa que faz uso de fontes orais, coletadas por meio de 

entrevistas/depoimentos gravados, em diferentes modalidades. Ela passou a ser utilizada a partir dos 
anos 1950 com a invenção e difusão do gravador a fita na Europa, América do Norte e América 
central e passa a ser utilizada como método/técnica por historiadores, antropólogos, cientistas 
sociais, pedagogos, teóricos da literatura. Sabe-se que relatos orais são fontes e servem para a 
compreensão do passado, ao lado de outros documentos, como diários, fotografias, testamentos e 
demais documentos escritos. O uso da história oral pode ser compreendido como uma metodologia, 
uma técnica e uma disciplina (MEIHY, 2007, p. 5 -17). 
5 Entende-se como sistema prisional internacional, os quatro países com maior taxa de 

encarceramento do mundo, divulgados pelo Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - 
INFOPEN, 2014, sendo eles: Estados Unidos, China, Brasil e Rússia. O INFOPEN “é um sistema de 
informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro. O sistema, é atualizado pelos gestores 
dos estabelecimentos desde 2004, sintetiza informações sobre os estabelecimentos penais e a 
população prisional” (DEPEN, 2018). 
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A função da prisão passou por diversas mudanças no decorrer dos anos, mas 

sempre foi mecanismo de controle social ao longo da história. A atual 

desestruturação do sistema prisional brasileiro está dificultando a possibilidade da 

reintegração do apenado à sociedade sem que volte a delinquir. Além disso, 

enquanto a sociedade desconhecer o sistema carcerário do Brasil, e em 

contrapartida, com os índices de violência crescendo, continuarão acreditando que a 

pena deverá ser agravada, descaracterizando a educação como capaz de trazer a 

criticidade e a formação humana ao apenado. 

O acesso a educação formal pelos apenados dá-se por meio da assistência 

educacional, assegurada pela Lei de Execução Penal. Portanto - será estudado 

como a instrução escolar é instituída no ordenamento jurídico brasileiro - verificando 

a sua aplicabilidade, e se ela auxilia no cumprimento da pena.  

A assistência educacional dentro dos estabelecimentos penais deve ser 

trabalhada entre todos aqueles que têm sua liberdade restrita, independentemente 

do regime penal6, visando o desenvolvimento da coletividade, bem como tentativa de 

auxílio ao sistema penitenciário. É necessário que a assistência educacional valorize 

o preso, desenvolvendo a capacidade de superar obstáculos. 

No Brasil poucas são as informações consistentes sobre a educação formal 

referente aos sujeitos privados de liberdade, principalmente a assistência 

educacional, tomando como base a noção de Direitos Humanos, definidos como, 

indivisíveis, universais e interdependentes, destinados a garantir a dignidade 

humana.  

Considerando ser importante o estudo acerca da educação, tomam-se como 

parâmetro, estudiosos que explicam ao longo da história a trajetória das penas e 

prisões no mundo e os processos educacionais passados pela sociedade. No 

entanto, poucos foram os pesquisadores encontrados que tratassem a educação 

como sendo um direito para aqueles que se encontram privados de liberdade. A 

maioria dos trabalhos encontrados especifica a educação como forma de reinserção 

social, e não como um direito e quais os impactos do sistema educacional para os 

apenados. 

                                            
6 Deve-se observar que o regime penal não foi abordado pela Lei de Execução Penal e Decreto nº 

7.626/2011, ou seja, deixando omisso se há especificidades para quem a educação é destinada.  
Durante a pesquisa se percebeu que ela é aplicada, na maioria dos casos, para os apenados do 
regime fechado. 
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Realizando um aporte entre a educação e a prisão, através do discurso e da 

construção do sujeito, conforme assegura Foucault, “em qualquer sociedade, o 

corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 1987, p. 132), portanto, da mesma forma 

que existem técnicas atualmente para disciplinar os sujeitos sociais, também 

existiram em todos os tempos, diferentes técnicas que visavam manter o controle 

social.  

Compreende-se que a pena buscava uma distribuição correta dos sujeitos na 

sociedade, mantendo-os submissos e com medo, com encarceramento para os 

infratores, que, consequentemente resultou na prisão daqueles considerados como 

vagabundos e miseráveis (FOUCAULT, 1987, p. 168). 

Um dos problemas encontrados na sociedade, principalmente quanto ao 

acesso a educação e as consequências da ausência desta, está intrinsecamente 

relacionado à cultura, atualmente objetivando a produção de necessidades para o 

consumo a fim de tornar homens que produzem e consomem. Nesse sentido, muito 

se aumenta os riscos da segurança pública, e das mazelas educacionais e 

prisionais, a busca por necessidades impostas e não oferecidas pelo Estado. 

Com a Lei de Execuções Penais – LEP o acesso a educação se dá por meio 

da assistência educacional, que compreende a instrução escolar e a formação 

profissional do preso e do internado, com ensino de primeiro grau (Ensino 

Fundamental), de forma obrigatória, com Ensino Médio, regular ou supletivo 

(Educação para Jovens e Adultos), com formação geral ou educação profissional de 

nível médio, atendendo a universalização do ensino como direito de todos.  

Em relação ao Estado do Paraná, a escolarização desenvolvida nas prisões 

ocorre por intermédio dos Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e 

Adultos/CEEBJAs, que dentro das unidades prisionais foram inseridos, 

exclusivamente, para atender aos apenados. No município de Francisco Beltrão, na 

Penitenciária Estadual ocorreu a implementação do CEEBJA. 

Deve-se considerar a desestruturação social dos apenados pelos processos 

históricos aos quais foram inseridos.  Do número de sujeitos restritos à liberdade, 

poucos foram/são atendidos pela assistência educacional dentro dos 

estabelecimentos penais e daqueles que são atendidos fora deste, ainda, o número 

de presos com algum grau de instrução educacional é muito baixo, identificando que 
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a maioria dos condenados tem pouca escolaridade e condições de subsistência 

baixas. 

Enquanto aporte teórico, o trabalho foi fundamentado com base nos seguintes 

autores: Boaventura de Sousa Santos (2014); Elenice Maria Cammarosano Onofre 

(2015, 2013 e 2007); Elionaldo Fernandes Julião (2011 e 2013); Eugenio Raúl 

Zaffaroni (1991); Loïc Wacquant (1999); Michel Foucault (2014 e 1987); Norberto 

Bobbio (2004) e Sérgio Adorno (2007, 2000 e 1995). Também foram adotados como 

fontes de pesquisa documentos oficiais do Governo Federal e do Estado do Paraná, 

como leis, resoluções, notas técnicas, decretos, etc. e fontes orais. Dentre as obras 

pesquisadas, se identificou que o marco referencial diz respeito à educação como 

forma de ressocialização, prevenção de delitos e reinserção social. 

A intenção da pesquisa não é a vitimização do apenado, desconsiderando 

suas ações infratoras, nem tornar o Estado o único causador das condições do 

sistema carcerário e de outras instituições prisionais, mas apontar aspectos que 

contribuíram e acarretaram no atual sistema prisional e as consequências 

relacionadas com a segurança da sociedade diante da criminalidade.  

O trabalho tece no primeiro capítulo elementos acerca do encarceramento 

político prisional da América Latina, bem como a lei nº. 12.403/2011 e os presos 

provisórios e sua relação com a educação, levando em consideração que dentre os 

problemas enfrentados quanto ao aprisionamento brasileiro, se refere ao fato de que 

no total de presos há índice elevado de apenados provisórios. Também, será 

trabalhado acerca do analfabetismo pós-cárcere e a lógica (ir)racional da 

discriminação aos egressos do sistema prisional.  

No segundo capítulo, faz-se análise da reação social em face da conduta 

delitiva do apenado, ou seja, como a sociedade se comporta em relação a prática de 

crimes, e especificamente em face daqueles que os cometem, com base no estudo 

interacionista e da teoria da rotulação, que tratam da vulnerabilidade e 

estigmatização do apenado, ocasionando a dificuldade da reintegração social dos 

sujeitos que estão inseridos no sistema prisional brasileiro, e a lógica irracional da 

discriminação pela sociedade. 

Por fim, no terceiro capítulo, estudar-se-á a aplicação de ações afirmativas 

aos apenados e cidadãos-egressos no Estado do Paraná, com abordagem também 

na hipossuficiência da escola básica. Trará a análise dos dados da pesquisa de 
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campo realizada na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, e a entrevista a luz 

do depoimento oral com o cidadão-egresso, atualmente acadêmico do Ensino 

Superior, demonstrando a importância da educação na contribuição ao sistema 

prisional. 
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CAPÍTULO 1 – APENADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO 

 

1.1 SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E DADOS ESTATÍSTICOS 

CORRELATOS 

 

Discutir o sistema prisional traz consigo a necessidade de analisar a 

sociedade como um todo, e nessa assertiva faz-se necessário realizar uma 

abordagem inicial mais ampla, no sentido de discutir tópicos fundamentais à 

compreensão da incoerência da realidade prisional com aquela ideia traçada no 

ordenamento jurídico. 

O modelo prisional brasileiro corriqueiramente é assunto de críticas e não raro 

com inúmeros posicionamentos calcados no senso comum. Outro condicionante é o 

uso da violência e, por conseguinte do sistema prisional pela mídia fonte geradora 

do ideário “justiceiro com as próprias mãos”. Este sentimento vingativo fomentado 

pelos meios de comunicação que remete aos tempos de extirpação do criminoso 

cresce, e se mostram incompatíveis com um sistema penal condizente com o Estado 

Democrático de Direito. Esta revolta que emerge acaba criando uma demanda 

prejudicial à convivência social, em que se formula um novo tipo de indivíduo cuja 

eliminação/segregação se torna prazerosa aos seus semelhantes e propagados por 

alguns segmentos sociais, utilizado como “moeda de troca” pela classe política. 

Por outro lado, diversas são as dificuldades e deficiências no cumprimento 

das penas de prisão, dentre eles: a desestruturação física do ambiente prisional 

(políticas públicas); a corrupção; ausência de investimento financeiro no setor da 

funcionalidade pública; superlotação carcerária, ociosidade do apenado, ambiente 

propício à agressividade; consumo de drogas; reincidência; utilização de materiais 

proibidos aos apenados; a demora no julgamento pelo Poder Judiciário, e vários 

outros fatores que colaboram para que as estatísticas brasileiras quanto ao 

aprisionamento sejam negativas.  

A desestruturação física é o que mais se evidencia pela mídia. Nesse 

contexto, a necessidade da prática de políticas públicas está relacionada à 

promoção do bem comum da sociedade por meio de leis, planos de governo, 

decisões do corpo político e regulamentações. Entende-se por política pública “o 

conjunto de decisões e ações de um governo para solucionar problemas que em um 
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dado momento os cidadãos e o próprio governo de uma comunidade política 

consideram prioritários ou de interesse público” (CALDAS; CRESTANA, 2005, p. 10).  

No sistema prisional, as políticas públicas abrangem a segurança, que 

constituem um tipo particular de políticas públicas. Como preceitua Neto (2006, p. 

189), os objetivos das políticas de segurança no Brasil são: manter a lei e a ordem, 

preservar a vida, a liberdade e segurança das pessoas. 

Como crise permanente, não somente no Brasil, uma vez que, o sistema 

prisional mostra-se ineficiente em diversos países, com algumas exceções, por não 

conseguir atender suas finalidades, no caso brasileiro a ineficácia é ainda maior, 

com 726.712 apenados, dados atualizados de 2016 pelo Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias – INFOPEN/DEPEN, e, com base nos dados do 

Conselho Nacional de Justiça, em 2019, esse número passou para mais de 812 mil 

presos, e a população carcerária do Brasil só cresce de acordo com estimativas não 

oficiais.  

O Brasil apresenta muitos problemas que são resultados da existência de 

fatores de desigualdade social. As desigualdades podem ser tanto de oportunidades, 

como de obtenção de direitos básicos aos quais todas as pessoas deveriam ter 

acesso. Entretanto, é importante saber que muitas das desigualdades são 

resultados de desigualdades econômicas.  

Diversos estudos7 apontam que o aumento da violência e da criminalidade 

também pode ser uma consequência da desigualdade social. Ela decorre de 

diversos fatores ligados à negação de direitos, bem como a desassistência aos 

direitos básicos: educação, saúde, trabalho e demais. Contudo, o aumento da 

violência ligada à disparidade social não significa que todas as pessoas submetidas 

a ela, façam parte do aumento dos índices de criminalidade. A desigualdade não 

será, necessariamente, convertida em criminalidade. Mas, em muitos casos o 

aumento da criminalidade é influenciado por questões relacionadas à 

subalternização e vulnerabilidade de diversos grupos sociais.  

                                            
7 Estudos realizados pelo Ministério da Saúde, Oxfam Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e do Banco Mundial apontam que países com distribuição de renda mais igualitária 
tem as taxas de homicídios reduzidas se comparadas com as taxas de países com maiores 
desigualdades. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4199. Contudo, é 
necessário realizar análise mais profunda, pois um estudo baseado unicamente na ótica financista 
pode gerar uma visão míope do assunto. Desta forma, a desigualdade social tratada neste trabalho é 
apenas uma parte das problemáticas relacionadas à criminalidade e do sistema prisional. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=4199
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A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º, tem entre seus objetivos a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação da pobreza, da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais, e a promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

Esta afirmação decorre da análise de que quando a sociedade, embora tenha 

liberdade, possa viver com dignidade. A grande dificuldade da sociedade brasileira 

consiste na distribuição equilibrada de renda. Não se garante empregabilidade a 

uma maioria da população e por consequência há o encobrimento de outros direitos 

fundamentais. O Estado não tende a promover a educação como direito humano, e 

quando oferta, não investe em demandas básicas e essenciais para concretude de 

uma educação de qualidade, e a dificuldade de promover a segurança da população 

brasileira se torna cada vez mais difícil. 

Conforme dados apresentados pela Oxfam Brasil (2017, p. 06), no país, 

apenas seis pessoas possuem riqueza equivalente ao patrimônio dos 100 milhões 

de brasileiros mais pobres, e os 5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os 

demais 95% da população. No Brasil, uma trabalhadora que ganha um salário 

mínimo por mês, levará 19 anos para receber o equivalente aos rendimentos de uma 

pessoa rica em um único mês.  1% mais rico da população mundial possui a mesma 

riqueza que os outros 99%, e apenas oito bilionários possuem o mesmo que a 

metade mais podre da população no planeta. A pobreza é realidade de mais de 700 

milhões de pessoas no mundo. É uma situação extrema. 

Considerado pela sociedade um meio de punir a transgressão da lei 

Wacquant (1999, p. 91), explica que a acepção ideológica do sistema prisional 

brasileiro, é por vezes utilizada como instrumento de exclusão, pois definem 

condutas a fim de conter as classes sociais inferiores. Chega-se a conclusão, com 

base na obra publicada “A visão do Ministério Público sobre o sistema prisional 

brasileiro” de que o sistema prisional brasileiro com suas graves deficiências, tem 

impingido ao país a nódoa da violação de direitos fundamentais (CONSELHO 

NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 2016). 

Outra questão a se registrar é a prisão de grupos sociais que perpetuam a 

trajetória de estigma e racismo desde o processo de colonização do país, 
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especialmente de negros e também de indígenas após 1988.8 Além da precariedade 

do sistema carcerário, as políticas de encarceramento e aumento de pena se voltam, 

via de regra, contra a população negra e pobre. Entre os presos, 61,7% são pretos9 

ou pardos. Vale lembrar que 53,63% da população brasileira têm essa característica. 

Os brancos, inversamente, são 37,22% dos presos, enquanto são 45,48% na 

população em geral. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional - 

DEPEN, em 2014, 75% dos encarcerados tinham até o Ensino Fundamental 

completo. 

Entre os cinquenta países com maior população prisional entre 2008 a 2014, 

o Brasil tem a segunda maior taxa de aprisionamento10. Conforme dados do 

INFOPEN o Gráfico 1 mostra a variação da taxa de aprisionamento dos quatro 

países com a maior população prisional do mundo.  

 

Gráfico 1: Variação da taxa de aprisionamento entre 2008 e 2014 nos 4 países com 

maior população prisional do mundo 

 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, 2014, adaptado pela Autora, 
201911. 

                                            
8 Sobre prisão de indígenas ver WENCZENOVICZ, Thaís Janaina e RANGEL, Carlos Eduardo de 
Araújo.  Liberdade é o que se prende: comunidades indígenas e violência. Revista Culturas 
Jurídicas, v. 5, p. 255-272, 2018. Disponível em: 
http://www.culturasjuridicas.uff.br/index.php/rcj/article2/viewFile/494/26 
9 O Atlas da Violência 2017, lançado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, revela que, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 
são negras.  
Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=30411 
10 O Brasil ocupa a segunda colocação quanto a taxa de encarceramento, ou seja, é um dos países 

que mais está encarcerando pessoas. Mede a proporção em que a população prisional cresceu em 
relação a população total,  enquanto outros países tem diminuído esses índices. O dado não se 
refere ao número total de presos, apenas a crescente taxa de aprisionamento. Em relação ao maior 
número de presos, o país ocupa, com base nos dados do Levantamento de Informações 
Penitenciárias – INFOPEN, 2018, a terceira colocação. 
11 Em relação aos gráficos e tabelas, a primeira data refere-se ao ano da publicação da pesquisa 

pela instituição que a realizou, enquanto que, o termo “adaptado pela autora e ano” se refere que a 
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A partir de 2008, os Estados Unidos, a China e Rússia, estão reduziram o 

crescimento de encarceramento, enquanto o Brasil vem acelerando as taxas. De 

acordo com o Levantamento (INFOPEN, 2014), se o país continuasse assim, 

calcula-se que a população prisional do Brasil ultrapassaria a da Rússia em 201812. 

Em relação aos Estados Unidos, este conta com 2.121.600 presos, sendo 655 

presos para cada 100.000 habitantes, com base em uma população nacional 

estimada em 323,9 milhões no final de 2016. Desses, 1.228.800 presos estão em 

prisões estaduais, e 188.300 presos estão em prisões federais. Ainda, há 

prisioneiros nas 80 cadeias indianas13 do país e as 1.852 instalações juvenis (50.821 

presos em 2014) (WORLD PRISON BRIEF, 2018). 

Na China, há uma população prisional de 1.649.804 sentenciados, apenas em 

prisões do Ministério da Justiça, excluindo detentos preventivamente e detentos em 

detenção administrativa, logo, são 118 presos (apenas nas prisões do Ministério da 

Justiça) para cada 100.000 habitantes, com base em uma população nacional 

estimada em 1,4 bilhão em meados de 2015. O país Russo tem 571.007 presos, 394 

presos a cada 100 mil habitantes, com base em uma população nacional estimada 

de 144,9 milhões no início de novembro de 2018. Por fim, o Brasil com 719.99814 

presos (WORLD PRISON BRIEF, 2019). 

Levando em consideração o Gráfico 1, em que o Brasil ocupava a quarta 

colocação em maior população prisional do mundo em 2014 (INFOPEN), observa 

que a partir dos dados do World Prision Brief, atualmente o país ultrapassou a 

Rússia, passando a ocupar o terceiro lugar em população prisional, com 348 presos 

                                                                                                                                        
demonstração gráfica não era adequada ao texto, havendo adaptações da imagem, mas não do 
conteúdo, ou seja, dos dados estatísticos, constando a data da adaptação. 
12 Ainda não há novo gráfico com os dados estatísticos oficiais que afirmem numericamente a 

população prisional dos países com maior número de apenados de 2018, contudo, o estudo do 
INFOPEN realizado em 2016 divulgou que o Brasil atualmente ocupa a terceira colocação, 
ultrapassando a Rússia em total de presos. Informação retirada do SisDepen: Informações 
penitenciárias consolidarão base de dados nacional. Disponível em: 
http://depen.gov.br/DEPEN/noticias-1/noticias/sisdepen-informacoes-penitenciarias-consolidarao-
base-de-dados-nacional 
13 Indiana é um dos 50 Estados dos Estados Unidos, localizado na Região Nordeste, Condado de 
Steuben. 
14 Observa-se que os números apresentados pelo World Prision Brief em relação ao número total de 

presos brasileiros são maiores do que daqueles apresentados pelo Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias de 2014 e 2016, em decorrência que o sistema internacional atualiza com 
maior frequência os dados de aprisionamento no mundo, com dados de 2019, podendo ocorrer 
mudanças em relação aos números de aprisionamento, bem como há variações de dados das 
próprias instituições brasileiras, devendo, portanto, ater-se às referências de cada instituição. 
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para cada 100 mil habitantes, com base em uma população nacional estimada em 

214,66 milhões em agosto de 2019. 

Com um total de 1.456 estabelecimentos prisionais, a taxa de ocupação dos 

presídios brasileiros é de 175%15. As penitenciárias da região Norte recebem quase 

três vezes mais apenados do que podem atender. Estes dados fazem parte da 

pesquisa do programa do Sistema Prisional em Números, que disponibiliza as 

informações compiladas pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) a 

partir de visitas realizadas a unidades carcerárias pelos membros do MP, em 

atenção à Resolução CNMP nº 56/201016 (CONSELHO NACIONAL DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, 2018). 

 

Tabela 01: Capacidade do sistema prisional e déficit de vagas por UF - 2016  

UF TOTAL DE UNIDADES TOTAL DE VAGAS TOTAL DE PESSOAS 
PRIVADAS DE LIBERDADE 

DÉFICIT DE 
VAGAS 

AC 12 3.143 5.364 2.221 
AL 9 2.845 6.957 4.112 
AM 20 2.354 11.390 9.036 
AP 8 1.388 2.680 1.292 
BA 21 6.831 15.294 8.463 
CE 148 11.179 34.566 23.387 
DF 6 7.229 15.194 7.965 
ES 34 13.417 19.413 5.996 
GO 102 7.150 16.917 9.767 
MA 41 5.293 8.835 3.542 
MG 189 36.556 68.354 31.798 
MS 45 7.731 18.688 10.957 
MT 51 6.369 10.362 3.993 
PA 44 8.489 14.212 5.723 
PB 65 5.241 11.377 6.136 
PE 79 11.495 34.556 23.061 
PI 15 2.363 4.032 1.669 
PR 33 18.365 51.700 33.335 
RJ 49 28.443 50.219 21.776 
RN 32 4.265 8.809 4.544 
RO 52 4.969 10.832 5.863 
RR 6 1.198 2.339 1.141 
RS 99 21.642 33.868 12.226 
SC 45 13.870 21.472 7.602 
SE 7 2.251 5.316 3.065 
SP 164 131.159 240.061 108.902 
TO 42 1.982 3.468 1.486 

Total 1.418 367.217 726.275 359.058 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 2016, adaptado pela Autora, 
2019. 

                                            
15 Taxa de ocupação dos presídios brasileiros é de 175%, mostra relatório dinâmico "Sistema 

Prisional em números". In: Conselho Nacional do Ministério Público. 2018. Disponível em: 
http://www.cnmp.mp.br/portal/noticias-cddf/11314-taxa-de-ocupacao-dos-presidios-brasileiros-e-de-
175-mostra-relatorio-dinamico-sistema-prisional-em-numeros. 
16 Resolução n.º 56 de 22 de Junho de 2010: dispõe sobre a uniformização das inspeções em 
estabelecimentos penais pelos membros do Ministério Público. 
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Durante décadas as percepções acerca da criminalidade passaram por 

transformações. Entre 1960 e 1980 houve mudanças econômicas no mundo17; entre 

1950 a 1970 as taxas de encarceramento dos países desenvolvidos estavam 

estáveis, a partir de 1970, principalmente nos países ocidentais, muda-se o 

tratamento penal. Baseando-se nessas mudanças, o ordenamento jurídico foi 

alterado18, bem como a justiça criminal. Coloca-se em cena novamente a pena de 

morte aceita pela maior parcela populacional. Criaram-se programas como 

“Tolerância Zero19” muito famoso nos Estados Unidos, entendido como boa ordem. 

Para Foucault (2014), a prisão e as penas, apresentaram um aspecto mais 

humanizado com o decorrer da história, se comparado aos episódios do suplício. 

Entretanto, nenhuma forma de restrição de liberdade é profícua as sociedades 

republicanas e democráticas. Atualmente, o sistema prisional além de punir, tem 

como propósito tornar-se socialmente mais responsável, com proteção social e 

exercício de direitos que correspondem à condição humana. 

Em relação aos países europeus, no ano de 1987 elaboraram-se as Regras 

Penitenciárias Europeias20, as quais foram revistas em 2006. De acordo com 

Campos (2015, p. 25), estas regras revelam que a União Europeia interessa-se 

pelos Direitos Humanos21, fixando dessa forma, diretrizes para a administração 

prisional visando à reinserção do preso a sociedade.  

                                            
17 Expansão econômica do pós-Segunda Guerra Mundial ou idade de ouro do capitalismo. 
18 No Brasil, criou-se a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 que institui a Lei de Execução Penal. 
19 Entre os anos de 1973 e 1983, o mercado de drogas tinha um campo relativamente aberto, com 
pouca interferência policial. Os índices de criminalidade aumentavam regularmente. Nos anos 70, na 
cidade de Nova Iorque, havia um sentimento geral de que os crimes estavam além das possibilidades 
do governo de solucioná-los. O projeto de “tolerância zero” é fundado com base na “teoria das janelas 
quebradas”, de Wilson e Kelling, em que a tolerância e desordem são a semente para a ocorrência de 
crimes mais sérios, assim como uma janela quebrada dá a impressão de abandono e indiferença e 
leva à quebra de outras. A “teoria das janelas quebradas” diz, também, que o policiamento de 
pequenas infrações e atos de desordem diminuiria a ocorrência de crimes mais sérios (WENDEL; 
CURTIS, 2002).  
20 Recomenda aos governos dos Estados membros que, na elaboração das suas leis, bem como nas 
correspondentes política e prática, observem as regras contidas no anexo à presente recomendação, 
referindo-se ao respeito aos Direitos Humanos para com aqueles que se encontram restritos de sua 
liberdade. In: Regras Penitenciárias Europeias. Disponível em: https://rm.coe.int/16804c2a6e. 
21 O interesse da Europa quanto aos direitos dos presos, mostra-se que o ano de 2000, o Parlamento 
Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho proclamaram a Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. A referida Carta definiu os direitos e liberdades fundamentais atualmente 
reconhecidos pela União Europeia. Com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 2009, houve 
grandes avanços quanto às liberdades e direitos, nesse contexto, o Tratado prevê também a adesão 
da União Europeia à Convenção Europeia dos Direitos do Homem. In: Conselho Europeu: Conselho 
da União Europeia. Disponível em: http://www.consilium.europa.eu/pt/policies/human-rights/. 
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A situação do Brasil vivenciada por décadas no cenário prisional, com 

destaque para a violação aos Direitos Humanos, a falta de estruturação do sistema e 

a insuficiência de investimento institucional, confluem aos dizeres de Wacquant: 

 

Uma última razão, de simples bom senso, milita contra um recurso 
acrescido ao sistema carcerário para conter a escalada da miséria e dos 
distúrbios urbanos no Brasil. É o estado apavorante das prisões do país, 
que se parecem mais com campos de concentração para pobres, ou com 
empresas públicas de depósito industrial dos dejetos sociais, do que com 
instituições judiciárias servindo para alguma função penalógica - dissuasão, 
neutralização ou reinserção (WACQUANT, 1999, p. 07). 

 

Quando ocorre a redução de desigualdades, permitindo-se aumentar o 

acesso às políticas públicas e direitos básicos como educação, lazer, moradia, 

saúde, dentre outras se tem uma sociedade em maior equilíbrio o que pode inibir as 

transgressões humanas e sociais. A distribuição de renda significa além de 

combater desigualdades, é o caminho para vivermos em uma sociedade menos 

violenta, uma vez que, a exclusão social está diretamente relacionada ao aumento 

da criminalidade (OXFAM BRASIL, 2017, p. 17). 

A sociedade complexa e emergente, com a crise de legitimidade, por meio de 

um discurso jurídico esvaziado, paralelamente com uma crise econômica do Estado 

e ampliação das diferenças sociais, acarreta fissuras no aparato penal brasileiro. 

Esses fatores ocasionam o desgaste na racionalidade legal. Há expectativas no 

Poder Executivo, mas os recursos limitados de que dispõe para garantir a 

estabilidade social e a acumulação de capital, dificultam no desenvolvimento social, 

e consequentemente no aparelho prisional. 

 

1.2 IDEOLOGIA DO ENCARCERAMENTO E POLÍTICA PRISIONAL NA AMÉRICA 

LATINA E BRASIL 

 

Está cada vez mais notória a dificuldade do sistema penal para administrar 

dentro dos limites legais a situação carcerária do Brasil. Esse suposto descontrole 

tem acarretado na fragilidade da legitimidade do Estado e na violação dos direitos 

humanos de forma sumária. Verifica-se que o problema não é somente no caso 

brasileiro. O sociólogo Waiselfisz (2008) realizou estudo com enfoque na construção 

dos indicadores o Sistema de Informação Estatística da Organização Mundial da 
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Saúde – OMS, em que foram analisados 83 países, dentre eles, 16 latino-

americanos. O estudo revelou que o continente tinha a maior taxa de homicídios do 

mundo e as principais vítimas eram os jovens. 

Historicamente, as penas e prisões formaram relações de poder. As antigas 

prisões ainda são modelos para os Estados. Não há ruptura significativa com o 

passado. Na América Latina pós-independência, ocorre à continuidade das práticas 

de aprisionamento do Antigo Regime, como execuções públicas, marcas simbólicas, 

açoites, desterros22, etc. (FAUGERON; LE BOULAIRE, 1992, p. 3-32).  

Por meio do Gráfico 2, se constata que do total de indivíduos estrangeiros 

presos no Brasil, a maioria é de origem americana, ou seja, são provenientes de 

países da América. No Brasil até o ano de 2014, os países com maior número de 

presos eram o Paraguai (com 350 presos), seguido da Nigéria (337) e da Bolívia 

(323) (INFOPEN, 2014, p. 61). 

A maior parcela da população estrangeira distribuída nas diferentes Unidades 

da Federação se encontra localizada no Estado de São Paulo, como 1.651 (um mil 

seiscentos e cinquenta e um) presos, do total de 63% de todos os cidadãos 

estrangeiros custodiados no país até junho de 2016 (INFOPEN, 2016, p. 39). 

 

Gráfico 2: Continente de proveniência dos presos estrangeiros - 2016 

 
 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, 2016, p. 38, adaptado pela 

Autora, 2019. 

 

                                            
22 Deportação: ação ou efeito de desterrar, de expulsar da pátria. O local em que habita essa pessoa 
que foi expulsa. Ação de sair de seu domicílio por uma ordem legal ou por vontade própria; [Jurídico] 
Ordem legal que obriga uma pessoa a permanecer no local para o qual foi deportada; [Por Extensão] 
Estado ou condição de quem vive de maneira isolada; [Por Extensão] Solidão; sensação de 
isolamento (DICIO: DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS, 2018). 
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Nesta linha, os países da América Latina passaram historicamente e ainda 

passam por diversas formas de expropriação e exploração. A história e pensamento 

latino-americanos colocam em destaque as origens, transformações, crises e 

dilemas da sociedade nacional. Nesse sentido, tem-se: 

 
O ponto de partida é, sem dúvida, a peculiaridade latino-americana em 
relação à recepção e adoção do projeto penitenciário. Segundo consta, o 
objetivo que levou à implementação desses modelos nos países da região 
diferia profundamente do modelo europeu e do norte-americano. Primeiro, 
porque aqui as novas prisões atuaram como laboratórios de ensaio que 
facilitavam dar explicações científicas sobre os problemas sociais. Assim, 
como bases experimentais para a consolidação das novas ciências do crime 
e castigo (criminologia e penologia), também acabavam produzindo novas 
formas de intervenção que incidiam na remodelação das relações entre o 
Estado e as classes menos favorecidas. E, segundo, porque o efeito 
penitenciário não respondia à, nem contribuía ao imaginário político 
democrático como na Europa e na América do Norte (CÉSAR, 2013, p. 36). 

 

A América Latina é composta por países da América Central e América do Sul 

e apenas um país da América do Norte, sendo eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, 

Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, 

Suriname, Uruguai e Venezuela. Denota similaridade o processo de ocupação e 

povoamento desses territórios aos quais estão embasados no ideário do 

colonialismo, razão pela qual os aproxima dos problemas sociais e políticos. 

Assim, a acumulação primitiva colonial, longe de ser uma pré-condição do 

desenvolvimento capitalista, foi um elemento indispensável da sua dinâmica interna 

e posterior continuidade (CORONIL, 2000). A esse respeito, Lander (2006, p. 50) 

destaca que: 

 

Ao fazer abstração da natureza dos recursos, espaço e territórios, o 
desenvolvimento histórico da sociedade moderna e do capitalismo aparece 
como um processo interno, autogerado, da sociedade europeia, que 
posteriormente se expande para as regiões atrasadas. Nessa construção 
eurocêntrica desaparece do campo de visão o colonialismo como dimensão 
constitutiva destas experiências históricas. 

 

Quijano (2007) cunhou o conceito de colonialidade como algo que transcende 

as particularidades do colonialismo histórico e que não desaparece com a 

independência ou descolonização. Essa formulação é uma tentativa de explicar a 

modernidade como um processo intrinsecamente vinculado à experiência colonial. 

Essa distinção entre colonialidade e colonialismo permite, portanto, explicar a 
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continuidade das formas coloniais de dominação, mesmo após o fim das 

administrações coloniais, além de demonstrar que essas estruturas de poder e 

subordinação passaram a ser reproduzidas pelos mecanismos do sistema-mundo 

capitalista colonial-moderno. Dessa maneira, a noção de colonialidade atrela o 

processo de colonização das Américas à constituição da economia-mundo 

capitalista, concebendo ambos como partes integrantes de um mesmo processo 

histórico iniciado no século XVI (CASTRO-GOMEZ; GOSFROGUEL, 2007. p. 93). 

Nesse contexto de dominação e subalternização, o sistema prisional também 

foi moldado. Entre 1830 e 1940, surge na América Latina um conjunto de 

penitenciárias que, embora cada uma tenha sua singularidade, tem um ponto em 

comum: “o discurso fundador acerca da humanização do tratamento dispensado aos 

reclusos e à sua ansiada reforma ressocializadora” (CÉSAR, 2013, p. 37). Dentre os 

países latino-americanos, o primeiro construtor de uma penitenciária, com base nas 

ideias modernas sobre a reforma prisional provinda da Europa e dos Estados 

Unidos, foi o Brasil. Entre 1834 e 1850, se teve a construção da Casa de Correção 

do Rio de Janeiro (ARAÚJO, 2009, p. 98). 

A América do Sul é composta por doze países: Brasil, Uruguai, Paraguai, 

Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname e Guiana, 

e nos últimos anos o Brasil teve alguns avanços quanto a educação no sistema 

prisional, mas ainda há muito que se solucionar a fim de melhorar as condições das 

unidades prisionais, com o objetivo de proporcionar que a educação cumpra seu 

papel nesses espaços de privação de liberdade (MENEGOTO, 2017, p. 40).  

Quando se refere ao ensino escolar prisional, a média brasileira de anos de 

estudo é de 7,8 anos, abaixo das médias latino-americanas como as do Chile e 

Argentina (9,9 anos), Costa Rica (8,7 anos) e México (8,6 anos). É ainda mais 

distante da média de países desenvolvidos como a Inglaterra (13,3 anos), os 

Estados Unidos (13,2 anos) e a França (11,6 anos) (OXFAM BRASIL, 2017, p. 60). 

Diante das ideias reformadoras, foi por meio do Projeto EUROsociAL23 que a 

educação nos espaços de privação de liberdade ganhou algum destaque 

internacional. O Projeto tem como países fundadores os da América Latina, que 

também são membros do Consórcio Educacional, dentre eles o Brasil, introduzindo 

a educação no sistema prisional como uma das principais discussões do Projeto 

                                            
23 Disponível em: http://eurosocial-ii.eurosocial.eu/es 
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EUROsociAL/Educação, criando a Rede Latino-americana de Educação em 

Contexto de Encarceramento – REDLECE em 2006 (SAUER; JULIÃO, 2012, p. 3).

 Nos países latino-americanos a ausência de estrutura física adequada das 

unidades prisionais está entre as dificuldades presentes, limitando o acesso ao 

ensino escolar pelos apenados. Constatou-se que as aulas são realizadas em 

lugares destinados a outros fins ou de usos compartilhados, bem como não há apoio 

político para a execução desse direito pelos órgãos competentes para executá-la 

(UNESCO, 2009, p. 109). 

O Brasil, dentre os países da América do Sul é o maior em população 

prisional. É necessário levar em consideração o número de habitantes de cada país, 

e o Gráfico 3 demonstra o total de presos a cada 100 mil habitantes, a população 

prisional e as vagas disponíveis para atender a demanda de presos. 

Pode-se identificar por meio do Gráfico 3 que a capacidade prisional na 

maioria dos países está abaixo do número total de apenados. No Brasil, a população 

prisional é quase o dobro do número de vagas, com 412.737 vagas e uma 

população de 746.532 24 apenados, com base no World Prison Brief (2019). 

 

Gráfico 3: Capacidade prisional comparada com a taxa de aprisionamento e a cada 

100 mil habitantes entre 2018 e 2019  

 

Fonte: World Prison Brief25, 2019. 

                                            
24 Ver nota 14 da página 24. 
25 Os dados foram retirados do site World Prison Brief, no link World Prison Brief Data, South 

America. O World Prison Brief é um banco de dados on-line que oferece acesso gratuito a 
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Observando o gráfico anterior, constatam-se algumas pertinências, como a 

demonstrada pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, alegando que o 

sistema prisional ocupa pouco espaço na agenda prioritária da América Latina, 

mesmo com o número de presos crescendo ano após ano, portanto: 

 
Os dados do International Centre Studies, organização inglesa que 
pesquisa a situação prisional no mundo, não deixam dúvida sobre esse 
quadro. Em 1992, o Brasil registrava 74 detentos para cada 100 mil 
habitantes. O número salta para 183 em 2004 e 220 em 2007. Na 
Argentina, eram 63 pessoas encarceradas para cada grupo de 100 mil em 
1992; 140 em 2004 e 154 em 2006. Outro integrante do Cone Sul, o Chile 
relacionava 155 detentos em 1992, 238 em 2004 e 293 em 2008. No caso 
do Uruguai, a progressão é semelhante, com 100 prisioneiros para cada 
grupo de 100 mil em 1995 e 244 em 2009. Nos outros países da América do 
Sul, os indicadores são, em geral, menores, com variações conjunturais, 
mais a linha ascendente também existe (SÃO PAULO, 2018). 

 
Na Bolívia com 11,530 milhões de habitantes, havia até abril de 2018, 17.946 

presos, com uma percentagem de 12,9% de jovens menores de idade. Ainda, 4,1% 

são de presos estrangeiros e 69,9% são prisioneiros preventivos, portanto, detidos 

em prisão preventiva (WORLD PRISON BRIEF, 2018). Nesse cenário: 

 

Vivir en las cárceles en países en desarrollo como el de Bolivia es sufrir las  
mismas o peores condiciones de los que están fuera del encierro, es decir la 
cárcel expresa y refleja a la sociedad. La justificación rehabilitadora 
construida alrededor del régimen penitenciario en general, aunque resulte 
falsa en los hechos, no es nada mas que eso, un discurso justificador y una 
fuente de trabajo para un numero creciente y abultado de funcionarios, con 
infraestructura insuficiente, hacinamiento insoportable, escasez, estrechez  
y  aumento de la miseria del privado de libertad, sufrimiento intenso para la 
familia, conculcación de las oportunidades de mejorar sus  condiciones, 
muchas veces contagio de enfermedades y caída en peores redes de 
corrupción, adicción e ilegalidad, son quizás lo único que si existe dentro de 
las  prisiones bolivianas (MAPELLI et al., p. 4).26  

  

 

                                                                                                                                        
informações sobre sistemas penitenciários em todo o mundo. Recebe apoio do Institute for Criminal 
Policy Research, em Birkbeck, Universidade de Londres. Foi lançado em 2000 usando dados 
compilados por Roy Walmsley, diretor do World Prison Brief. Disponível em: 
http://www.prisonstudies.org/. 
26 Tradução: Viver em prisões em países em desenvolvimento como a Bolívia é sofrer condições 
iguais ou piores do que as que estão fora do confinamento, isto é, a prisão expressa e reflete a 
sociedade. A justificativa reabilitadora construída em torno do sistema penitenciário em geral, mesmo 
que falsa nos fatos, nada mais é do que isso, discurso justificador e fonte de trabalho para um 
número crescente e volumoso de funcionários, com infra-estrutura insuficiente, superlotação 
insuportável, escassez, estreiteza e aumento da miséria dos privados de liberdade, intenso 
sofrimento para a família, violação das oportunidades de melhorar suas condições, muitas vezes 
contágio de doenças e queda em piores redes de corrupção, vício e ilegalidade, são talvez as únicas 
coisas que existe dentro das prisões bolivianas.  
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O Brasil não é o único país latino-americano que sofre com o déficit de vagas 

no sistema prisional. Para Matthews (2011, p. 05), a sobrelotação é um problema de 

muitos sistemas prisionais, como na Bolívia, Peru, Uruguai e Panamá. O maior 

índice de sobrelotação está em alguns setores prisionais, como é o caso dos presos 

provisórios. Onde há superlotação carcerária, haverá decréscimo na qualidade de 

vida e mais dificuldades em organizar atividades construtivas na prisão. Para além 

das consequências mais comuns, como falta de espaço e problemas logísticos e 

alimentação e intervalos, a sobrelotação resulta em mais tempo dos presos nas 

celas, menos acesso a ações de formação e trabalho, problemas de ordem e 

segurança, aumento da tensão entre os presos e a quebra das relações de 

confiança entre apenados e os funcionários.  

No Gráfico 3, se nota a distância de aprisionamento entre o Brasil e os 

demais países latino-americanos. O segundo lugar é ocupado pela Colômbia, com 

119.125 presos, com uma população de habitantes estimada em 49.56 milhões em 

2018. Cerca de 33,6% são de presos em prisões preventivas (WORLD PRISON 

BRIEF, 2018). De acordo com os dados disponibilizados no Prison-Insider (2017), o 

país tem uma taxa de ocupação de 151,7%, dos 136 estabelecimentos 

penitenciários. Do total de presos, 80.512 foram condenados pela justiça 

colombiana, logo: 

 

Apesar do fato de que a Colômbia registrou um decréscimo nas taxas de 
criminalidade desde 2001, a população carcerária não parou de aumentar: a 
taxa de encarceramento passou de 128 pessoas privadas de liberdade para 
100.000 habitantes no ano 2000, para 235 em 2016. Dadas as duras 
condições de vida, o índice de superlotação e a falta de acesso a direitos, 
como saúde e justiça, o Tribunal Constitucional declarou, através das 
sentenças T-388 de 2013 e T-762, um "estado de coisas inconstitucionais 
"no sistema penitenciário e prisional. A Comissão de Acompanhamento da 
Sociedade Civil à decisão T-388 de 2013 - constituída por organizações de 
direitos humanos - analisa, por meio de denúncias, o cumprimento das 
medidas impostas por esses julgamentos e alerta as autoridades e o público 
sobre as disfunções do órgão (COLÔMBIA, 2017). 

 
El Complejo Carcelario y Penitenciario tendrá una unidad administrativa, 
financiera y de seguridad, bajo la administración de un Director de Complejo 
y contará entre otras, con las siguientes áreas de trabajo: Administrativa, 
Financiera, Talento Humano, Planeación, Atención al Ciudadano, Derechos 
Humanos, Jurídica, Investigaciones a Internos, Comando de Custodia y 
Vigilancia, Reinserción Social y Tecnología y Comunicaciones y su 
correspondiente producción documental27 (COLOMBIA, 2014).28 

                                            
27 Plano Diretor de Segurança Penitenciária 2011 – 2022. In: INPEC: entre paredes para a sociedade 
2014, Doutrina Institucional Séries, 5, p. 65 - 84. 
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Na maioria dos países quando se fala em educação no sistema prisional o 

debate se desenvolve no contexto de remição da pena. A Revista Encontros do 

Mercosul Educacional, em entrevista de Hermano Lambuley, chefe da Divisão de 

Desenvolvimento Social do Instituto Nacional Penitenciário e Carcerário da Colômbia 

explica que “por trás da remição, está o conceito de prisão, que ou tem uma 

perspectiva de punição ou uma visão de ressocialização. Nós a vemos como forma 

de reintegrar à sociedade, por isso a educação pode acelerar esse processo de 

soltura do condenado”, no referido país a cada cinco dias de aula ocorre a remição 

de um dia da pena a cumprir (BRASIL, 2006, p. 20). 

País fronteiriço com o Brasil junto ao Estado do Paraná, o Paraguai conta 

com uma população prisional dividida da seguinte forma: 

 

Tabela 2: População Prisional do Paraguai - 2015 

PENITENCIÁRIAS 
HOMBRES MUJERES TOTAL 

Proc. Cond. Proc. Cond.  

Nacional 3043 903   3946 

Esperanza 903 272   272 

Emboscada 726 113   839 

Padre Juan de La 
Vega 

631 163   794 

Encarnación 635 230   915 

Misiones 396 122   555 

Cencepción 465 137   637 

Coronel Oviedo 862 101   1014 

San Pedro 254 126   401 

Villarica 254 60   344 

Pedro Juan 
Caballero 

510 119   665 

Ciudad del Este 1230 190   1420 

Buen Pastor     461 

Juana Maria de Lara   71 21 92 

Granjita Ita Pora   11  11 

Granja Koe Pyahu  13   13 

TOTALES 9006 2549 584 240 12379 
Fonte: Corte Suprema de Justicia, 2015, adaptado pela Autora, 2018. 

 

O Diretor Geral do Ministério da Justiça e Direitos Humanos do Paraguai, 

Osvaldo Benítez, considerou que “o sistema prisional no Paraguai entrou em 

                                                                                                                                        
28 Tradução: O Complexo Penitenciário terá uma unidade administrativa, financeira e de segurança, 
sob a administração de um Diretor do complexo e incluirá, entre outras, as seguintes áreas de 
atuação: Administrativa, Financeira, Talento Humano, Planejamento, Serviços ao Cidadão, Direitos 
Humanos, Jurídico, Investigações Internas, Comando de Custódia e Vigilância, Reinserção Social e 
Tecnologia e Comunicações e sua correspondente produção documental (COLOMBIA, 2014). 
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colapso e não há nenhum plano para a reabilitação e reintegração social dos 

internos”. Tem-se como exemplo a unidade prisional de Tacumbú da cidade de 

Assunção, cuja capacidade de atendimento é de 2.500 presos, contudo, o local 

abriga 3.700 pessoas entre condenados e não condenados. O Diretor afirma que 

“estão abandonados a sua própria sorte, sem ao menos contar com um defensor 

público” (PARAGUAI, 2014). Além disso:  

 
O sucesso do sistema prisional de cada país depende não apenas de suas 
leis, mas de política pública desenvolvida, devendo levar em consideração o 
processo histórico de cada Ente. No Brasil, quanto à assistência 
educacional, é imperioso a mudança cultural no entendimento do papel das 
prisões. Socialmente, não há percepção de que é possível a recuperação 
do sujeito preso, ou que ele tem direitos como todos os demais cidadãos. 
Ainda é muito presente culturalmente, que a prisão deve ser lugar de dor e 
sofrimento, a fim de que, o preso seja castigado pelo cometimento de 
delitos, e que, tirando-o do convívio da sociedade esta estará livre de 
qualquer injustiça, sem pensar que o sujeito preso voltará a conviver em 
sociedade (MENEGOTO, 2017, p. 39-40).  

 

No Equador, quando se refere à educação aos apenados, se tem informação 

de acordo com Eduardo Chiliquinga (2006, p. 18), que ocorre a remição da pena 

através do estudo, sendo que, a conta é sete dias de estudo que corresponderá a 

um dia de pena cumprida. Contudo, a remição não é aplicada para indivíduos que 

cometeram os crimes de assassinato ou narcotráfico, em razão da gravidade do 

crime.  

Por meio dos estudos sobre os sistemas prisionais dos países da América 

Latina, é possível concluir objetivamente que poucas são as informações fornecidas 

quanto às assistências (cidadã e social) adotadas pelas unidades prisionais a fim de 

atender as necessidades dos apenados. Nos sites oficiais dos Estados, quando há 

disponibilidade de dados estatísticos sobre o sistema prisional, não há referências 

às políticas de melhoramento do cenário carcerário, bem como não há 

disponibilização se os países oferecem meios educativos dentro dessas instituições 

prisionais. Em sua maioria os países indicam que possuem políticas de 

ressocialização e, dentre elas está a educação, porém sem o devido detalhamento. 

Razão pela qual se constata que o ensino escolar no sistema prisional não é a 

tônica dos debates e, tão pouco, pauta de políticas reparatórias e ou inclusivas. 
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1.2.1 A Lei nº. 12.403/2011: os presos provisórios e a Educação 

 

Dentre as demandas, enfretamentos e tensionamentos presenciados no Brasil 

um deles refere-se ao Sistema Judiciário no tocante ao julgamento dos processos, 

aqui compreendidos, os processos criminais. Conforme o Relatório Metas Nacionais 

do Poder Judiciário publicado em 2018, por julgamento entende-se “a primeira 

decisão tendente a pôr fim ao processo ou incidente em cada instância dos 

tribunais” (BRASIL, 2018). Frequentemente observa-se a crescente disseminação de 

sentimentos coletivos de que a justiça tarda e as leis não são aplicadas. Esse 

processo foi ampliado com a disseminação dos discursos de ódio tão presentes na 

sociedade brasileira após 2015.   

Durante um grande período, as prisões serviram para guardar ou deter o réu 

até o julgamento e a aplicação da sentença. A apuração de responsabilidade penal 

passa, na maioria dos casos, por um significativo intervalo desde o registro policial, 

procedimentos investigatórios e detalhados procedimentos judiciários que 

contemplam a acusação e defesa, até a sentença. Portanto, o desempenho 

institucional é de suma relevância quando se fala em um mundo regido por leis e 

instituições - as leis se tornam confiáveis aos cidadãos - à medida que os agentes 

institucionais decidem e agem de acordo com elas. 

Conforme a publicação do Relatório de Metas Nacionais do Poder Judiciário, 

pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os dados informados pelos tribunais no 

que se refere ao cumprimento de metas, ou seja, julgar maior quantidade de 

processos do que o número distribuído no ano corrente, em 2017 o panorama 

nacional mostra que foram compartilhados 19.803.441 processos, e 20.737.5143 

tiveram primeira decisão tendente a pôr fim.  

Entre 2010 a 2017 foram distribuídos mais de 155 milhões de processos e 

julgados mais de 147 milhões, sendo 136 milhões de competência não criminal e 19 

milhões criminais, aproximadamente (BRASIL, 2018). O Gráfico 4 demonstra os 

processos distribuídos e julgados, apenas criminais, no Brasil entre 2010 e 2017. 
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Gráfico 4: Panorama Nacional – histórico de processos criminais distribuídos e 

julgados  

 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça: Metas Nacionais do Poder Judiciário de 2017, 2018, p. 12. 

 

Nesse contexto, a Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, alterou alguns 

dispositivos do Código de Processo Penal, no que se refere à prisão processual, 

fiança, liberdade provisória, e demais medidas cautelares. Para o tratamento da 

prisão provisória, bem como da morosidade judiciária, é necessário se reportar ao 

Código do Processo Penal que estabelece os tramites processuais penais, ou 

procedimentos e formalidades durante o delineamento do processo.  

Têm-se os dispositivos da Lei nº 12.403/2011 que tratam da prisão, 

principalmente quanto aos casos de prisão preventiva ou temporária29. 

                                            
29 Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e 

fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória 
transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária 
ou prisão preventiva. Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, 
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a 
requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da 
autoridade policial.” (NR) Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 
da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo 
único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer 
das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” (NR) Art. 313. Nos 
termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes 
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido 
condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no 
inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - 
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, 
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV 
- (revogado). Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-



  

41 
 

Quando se refere à condenação de um indivíduo a pena privativa de 

liberdade, no sistema penal brasileiro alguns fundamentos devem ser seguidos pelos 

magistrados na decisão final, ou seja, somente poderá ser decretada a prisão dentre 

outros fundamentos penais, se observadas essas regras30. 

Imperioso destacar que a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 

adotada pelo Conselho Europeu em 4 de novembro em 1950, no art. 6°, estabelece 

que qualquer pessoa tem direito que a sua causa seja examinada, equitativa e 

publicamente, com prazo razoável por um tribunal independente e imparcial.31 

                                                                                                                                        
la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra 
hipótese recomendar a manutenção da medida (NR) (BRASIL, 2011). 

 
30 No tocante à Sentença Condenatória, tendo como certas a materialidade e a autoria delitiva, 

somente poderá ser decretada a prisão se o magistrado: 1. Atestar que se trata de crime punido com 
pena máxima superior a quatro anos (se punido até quatro anos, somente será possível a prisão se o 
acusado for reincidente, caso se trate de violência doméstica ou quando houver descumprimento de 
medida cautelar diversa da prisão, inclusive se ocorreu no curso do processo); 2. Demonstrar que a 
liberdade do réu representa, concretamente, risco para a ordem pública ou para a ordem econômica, 
não cabendo decretar a prisão a partir de meras conjecturas ou presunções; 3. Considerar que a 
prisão serve para assegurar a aplicação da lei penal – risco que deve ser indicado com dados fáticos 
dos autos, sendo inadequado presumi-lo por meio de argumentos ou expressões vagas ou com 
referências à gravidade abstrata do crime, à quantidade da pena ou ao regime imposto ao 
sentenciado. 4. Lembrar, portanto, que não basta afirmar que a prisão é necessária para preservar 
esses interesses cautelares, sendo fundamental apontar detalhe(s) específico(s) do comportamento 
do réu, como: antecedentes – mencionando quais são eles, em especial aqueles que potencialmente 
tenham se configurado durante o curso do processo que se está a julgar –; o modo como praticou o 
crime – desde que não seja a própria prática do tipo penal em si mesmo –; ou, ainda, sua conduta 
posterior ao delito – que justifique o uso da cautela extrema. 5. Perceber que não é suficiente, para 
legitimar a prisão, afirmar, por exemplo, que: com a condenação haveria fuga, sem sinalizar 
concretamente elementos que apontem isso; o crime revoltou a comunidade; todos esperam maior 
rigor e eficiência do Poder Judiciário; o crime traz insegurança à população; e somente a prisão 
restaurará a paz e a credibilidade das instituições, sem acrescentar circunstância fática que não seja 
inerente ao próprio tipo de crime praticado; 6. Indicar, também com argumentos baseados em fatos 
concretos, que esse perigo decorrente da liberdade do réu não pode ser evitado por medida cautelar 
diversa da prisão, incluindo aquelas já eventualmente em vigor; 7. Atentar para o fato de que, se o 
condenado já se encontrar preso preventivamente, deve avaliar se, em razão do tempo transcorrido e 
do possível enfraquecimento das razões que o levaram a ser objeto da segregação provisória, não é 
adequado e suficiente substituir a prisão por cautela(s) alternativa(s); 8. Atentar para o tempo 
transcorrido desde a prática do crime, que, se for muito distante, poderá deslegitimar a prisão – salvo 
se for apontada alguma circunstância não conhecida anteriormente ou que tenha surgido no curso da 
ação penal, determinante para evidenciar o perigo de manter o sentenciado solto, com ou sem 
medida cautelar diversa da prisão; 9. Observar o fato de que o tempo que o sentenciado permaneceu 
preso pode indicar não ter fundamento normativo mantê-lo sob custódia, devendo o juiz realizar a 
detração penal para definir a situação cautelar (além, é claro, do regime inicial de pena); 10. 
Considerar que o regime fixado ou a substituição da pena privativa de liberdade por pena restrit iva de 
direitos é compatível com eventual medida cautelar aplicada – sobretudo com a prisão preventiva; 11. 
Expressamente mencionar – caso chegue a tal conclusão – que os motivos que legitimaram o decreto 
anterior de prisão preventiva – ou de outra medida cautelar pessoal – não se alteraram, devendo ficar 
concretamente estabelecido esse liame (ENFAM, 2018, p. 21). 
31 Neste ponto, se faz necessária a análise recente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, 
representado pelo Ministro Sérgio Moro, com a proposta de alterações em alguns pontos do Código 
Penal, de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, Lei de Crimes Hediondos e do Código Eleitoral. 
Segundo a Pastoral Carcerária: “Uma das propostas do ministro é formalizar as prisões em segunda 



  

42 
 

Nesse rumo, documento ratificado pelo Brasil em 1992, a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos ou Pacto de São José da Costa Rica32, também 

estipula em seu art. 8°, item 1, que toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as 

devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 

competente, independente e imparcial.  

 Consoantes ao estudo, o Gráfico 5 evidencia os apenados brasileiros quanto 

a natureza da prisão e o regime penal. Do total de apenados, 40% são presos 

provisórios, portanto, indivíduos que supostamente cometeram algum tipo penal, e 

tem processo tramitando judicialmente, sem decisão final, ou seja, não houve 

julgamento – trânsito em julgado em 2016. 

 

Gráfico 5:  Pessoas privadas de liberdade por natureza da prisão e tipo de regime33 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 2016, p. 13, adaptado pela Autora, 

2019. 

                                                                                                                                        
instância, que ignoram o conceito da presunção da inocência e colocam atrás das grades muitas 
pessoas que não tiveram sua sentença definida. Dados do CNJ revelam que cerca de 40% da 
população prisional é composta por presos provisórios, e essa medida só vai agravar este cenário, 
superlotando ainda mais as prisões”. Após, afirma: “A Campanha da Fraternidade deste ano tem 
como tema ‘Fraternidade e Políticas Públicas’. A maioria da população carcerária é composta de 
jovens, negros e pobres, que em sua maioria só conhecem uma política pública do estado: a prisão. 
Enquanto esse cenário não mudar e se pensarem políticas públicas favoráveis ao 
desencarceramento e ao fim da desigualdade social, a violência em todo o país só tende a crescer”. 
Disponível em: PASTORAL CARCERÁRIA, 2019, por meio do link: http://carceraria.org.br/agenda-
nacional-pelo-desencareramento/nota-da-pastoral-carceraria-nacional-sobre-as-alteracoes-na-
legislacao-propostas-pelo-ministro-sergio-moro 
32 Convenção Americana sobre Direitos Humanos. In: Convenção Interamericana de Direitos 

Humanos. Sam José, Costa Rica, 1969. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm 
33 A categoria “presos sem condenação” compreende as pessoas privadas de liberdade que não 
foram julgadas e não receberam decisão condenatória. Os dados apresentados no gráfico 
compreendem as pessoas em carceragens de delegacias e os presos provisórios em 
estabelecimentos do sistema prisional. 
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Durante os últimos anos este dado não tem variação significativa. No 

levantamento de junho de 2014, essa população representava 41% do total, em 

dezembro representava 40%, já em dezembro de 2015, as pessoas sem julgamento 

somavam 37% da população prisional (INFOPEN, 2016, p. 13). 

Com a significativa demora no julgamento de processos ocorre a sensação de 

intensificação da insegurança pela sociedade e a violação dos direitos humanos dos 

apenados. De acordo com Adorno e Pasinato (2007, p. 136), a desconfiança social é 

maior quando se refere às instituições que promovem o controle da lei e ordem, 

como polícias e os tribunais de justiça criminal. Para os autores, há correspondência 

entre a diminuição de confiança e a intensificação dos conflitos sociais, cuja 

resolução não perpassa pela mediação das instituições públicas.  

Nota-se que graves violações de direitos humanos e a escalada do crime 

urbano tem se intensificado, em todas as suas modalidades, à custa da 

criminalidade organizada em dimensões internacionais. Publicamente, quando há 

debates sobre o assunto, é comum o argumento segundo o qual quanto maior a 

impunidade, menor a confiança nas instituições encarregadas de aplicar as leis 

(ADORNO, PASINATO, 2007, p. 136). 

Portanto, a partir do momento que se tem aproximadamente 40% de presos 

aguardando julgamento processual, ocorre a superlotação das unidades prisionais 

brasileiras, o sucateamento da estrutura física dos estabelecimentos além do 

investimento econômico em dois sistemas o Prisional e o Jurídico. No que se refere 

a educação, os presos provisórios não tem acesso, pois, a assistência educacional 

abrange os apenados do regime fechado na prática, condenados judicialmente. 

Ressalta-se que a Lei de Execução Penal se aplica também ao preso 

provisório, que se está recolhido no estabelecimento penitenciário durante o curso 

da investigação ou do processo. Contudo, quanto à assistência educacional, a lei 

deixa omissa a sua relação com os presos provisórios. É difícil, com os atuais 

índices de aprisionamento, atender todos os apenados, principalmente, quando não 

há aparato legal.  

De acordo com o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP, no 

sistema jurídico brasileiro não há, exceto os procedimentos especiais, termo legal 

que limite a prisão processual a um período fixo. Afirma que, somente com a 

avaliação individual de cada caso concreto é que se verifica o excesso de prazo, não 
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cabendo a generalização de que o percentual, “mais ou menos elevado, de presos 

provisórios aponta para uma ilegalidade de responsabilidade do Poder Judiciário” 

(BRASIL, 2018, p. 20).  

Outro fator que colabora no julgamento de crimes, se refere à gestão 

estratégica e a mensuração do desempenho organizacional de cada Estado, da 

esfera jurídica. Cada Estado conta com planos estratégicos e metas, a fim do 

avanço nos julgamentos e finalizações processuais, bem como tem o intuito de 

otimizar e eliminar as deficiências da estrutura funcional de gestão. 

Estudos específicos como o da Reunião Especial de Jurisdição, realizada 

pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ em 2017, após séria crise no sistema 

prisional brasileiro, com as rebeliões nos Estado de Manaus e Roraima, se 

identificou que:  

 

No que concerne às planilhas de presos provisórios, é importante 
mencionar que embora tenha sido disponibilizado um modelo de planilha 
para preenchimento, poucos Tribunais assim procederam, sendo 
apresentados os dados das mais variadas formas, o que dificultou a análise 
e compreensão dos dados. De igual forma, não é precipitado informar, pela 
análise dos dados encaminhados, que um número reduzido de Tribunais 
possui listagem atualizada dos presos provisórios, muitos deles contam com 
o sistema de controle disponibilizado pelas Secretarias Penitenciárias, 
dificultando, com isso, o controle de prazos e julgamentos dos processos 
por parte do Poder judiciário. (BRASIL, 2017). 

 
 De acordo com o levantamento realizado pelo CNJ junto aos Presidentes dos 

Tribunais de Justiça34 (2017, p. 3), com base nesse estudo, o total de presos em 

2017 foi de 654.372, desses 34% provisórios, ou seja, 221.054 apenados sem 

condenação judicial, e os demais somam cerca de 66%, no total de 433.318 

condenações. Abaixo, os Gráfico 6 e 7 mostram o total de presos provisórios por 

unidade da Federação e o tempo médio, em dias, em que os apenados aguardam 

julgamento na prisão. 

 

 

 

 

 

                                            
34 Na pesquisa, não estão contemplados os dados dos presos provisórios que respondem a ações 
penais perante a Justiça Federal, que totalizavam 1.745, segundo o INFOPEN/dez. de 2014. 
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Gráfico 6: Percentual de presos provisórios em relação ao total de presos por UF - 

2017 

 

 Fonte: Reunião Especial de Jurisdição - CNJ: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de 

Justiça (2017, p. 5). 

 

Gráfico 7: Tempo médio da prisão em dias por UF - 2017 

 

Fonte: Reunião Especial de Jurisdição - CNJ: Levantamento CNJ junto aos Presidentes dos Tribunais de Justiça 

(2017, p. 8). 

 
 Em relação ao Gráfico 7, de pronto, é importante destacar que a análise do 

cômputo de prazo médio de prisão deve considerar, de acordo com o levantamento 

do CNJ:  

 

[...] a sazonalidade significativa da incidência criminal que interfere 
diretamente nas prisões em flagrante, bem como na complexidade dos 
feitos envolvendo presos provisórios, o que pode gerar distorções. Portanto, 
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a estatística deve ser interpretada ‘em conjunto com as circunstâncias 
concretas que motivaram cada prisão processual’ (BRASIL, 2017, p. 8). 

 

 Os dados disponibilizados pelo INFOPEN (2016, p. 32-33) demonstram que 

do total de presos brasileiros, a maioria tem baixas condições econômicas e 

escolaridade e é de cor/raça negra, englobando nesses dados os presos provisórios. 

Ou seja, 64% da população prisional é negra, e 51% tem o Ensino Fundamental 

incompleto. 

Com base nos dados apresentados, se verificou que há elevado número de 

indivíduos presos sem o julgamento de suas infrações pelo Poder Judiciário. 

Também, o tempo aproximado de aprisionamentos dessas pessoas é significativo, 

por exemplo, no Estado Pernambuco (Gráfico 7), se alcança 974 dias de prisão até 

o julgamento final da ação judicial. As causas da demora no julgamento decorrem de 

diversos fatores, mas os principais são a ampliação da competência, 

descumprimento de prazos processuais e o crescente número de processos 

ajuizados para a mesma quantidade de serventuários.  

Para Silvestre e Melo (2017), diversos fatores podem ter influenciado 

diretamente neste processo de aprisionamento e indica-se a promulgação da Lei dos 

Crimes Hediondos, em 1990, passando a limitar a progressão de regime 

aumentando, consequentemente, o tempo de pena em regime fechado. Neste tipo 

de crime, para os não reincidentes, a lei restringe a liberdade condicional após o 

cumprimento de 2/3 da pena e não 1/3, conforme estabelece o Código Penal. Ainda, 

ocorreu a inclusão do tráfico de drogas no rol de crimes hediondos, contribuindo 

também no crescimento significativo da população prisional. 

Outro fator que aumentou o índice de encarceramento no Brasil, segundo 

Silvestre e Melo (2017) se refere aos crimes patrimoniais. Nas inúmeras ocasiões de 

roubos e furtos, levam para o cárcere, pessoas cujos objetos subtraídos valem muito 

menos do que o custo mobilizado para mantê-las presas. Já em relação aos crimes 

contra a vida, representam cerca de 10% das prisões, o que demonstra, de certa 

forma, a incapacidade do sistema de justiça em priorizar a preservação da vida, 

levando em consideração que significativa mobilização se dá em torno do 

processamento dos crimes ligados ao patrimônio. 

Portanto, o Estado por meio do Judiciário, ao reter a capacidade de ditar 

direitos e mediar conflitos, também tem como tarefa realizá-los de uma forma 
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competente e eficaz, atendendo a demanda da sociedade. No que tange a 

educação, é preciso criar medidas para atender os presos provisórios enquanto tais, 

juntamente com o melhoramento do espaço físico das instituições prisionais, e 

funcionalidade. 

 

1.3 NÚCLEOS NORMATIVOS E LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

 

O sistema educacional brasileiro é organizado em partes distintas e cada uma 

é responsável pela elaboração, organização, execução e funcionamento de políticas 

educacionais com o intuito de avanço científico e cultural. O sistema é regido pela 

União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo a cada esfera 

desenvolver normativas educacionais. 

De acordo com a Constituição Federal,  em seu art. 3º: “constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil: IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação.” Também, destaca-se o art. 5º: “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade [...]”. Por fim: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 
Com base em Sauer e Julião (2012, p. 2-3), dentre as principais conquistas 

do Brasil referente a educação na prisão está a aprovação das Diretrizes Nacionais, 

que  oferta a educação nos estabelecimentos penais através do Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária (Resolução nº 3 de 11/03/2009 do CNPCP) e das 

Diretrizes Nacionais para a oferta de educação na modalidade EJA para pessoas 

privadas de liberdade pelo Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CEB nº 

4/2010 e Resolução CNE/CEB nº 2/2010), e, por fim, a Lei de Execução Penal que 

permite aos os presos diminuírem a sua pena por meio das horas de estudo. 
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Referente à educação nos estabelecimentos prisionais, o ordenamento 

brasileiro criou a Resolução nº 335 em 2009 por intermédio dos Ministérios da 

Educação e da Justiça, responsável pelo fomento e indução de políticas públicas de 

Estado no domínio da educação nas prisões, vinculada a Representação da 

UNESCO no Brasil, objetivou o envolvimento da comunidade e dos familiares dos 

presos e internados prevendo atendimento diferenciado para contemplar as 

especificidades de cada regime, atentando-se para as questões de inclusão, 

acessibilidade, gênero, etnia, credo, idade e outras correlatas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, (Lei Federal nº 9.394, de 

20/12/1996), disciplinou a modalidade de Educação de Jovens e Adultos, na Seção 

V do Capítulo II. Alguns estudiosos acreditam que foi um importante passo no 

sentido de possibilitar a educação para todo. 

 

Acreditamos que importantes passos já foram dados nesta direção, 
destacando-se, sobretudo, a aprovação das Diretrizes Nacionais para a 
oferta de educação nos estabelecimentos penais que provocam, no âmbito 
das políticas de execução penal, uma nova perspectiva ideológica, política e 
de gestão para privação de liberdade, defendendo não mais uma lógica de 
instituição total de completude institucional e de atuação profissional 
disciplinar, mas sim de incompletude institucional e, principalmente, de 
atuação interdisciplinar e interinstitucional (JULIÃO; ONOFRE, 2013, p. 64). 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional segue o exposto pela 

Constituição Federal, pois, considera que o acesso ao Ensino Fundamental é direito 

público subjetivo. Logo, cabe ao Poder Público garantir a educação com relação 

também aos presos. 

Contudo, somente a partir dos anos 2000, produziram-se regras mais 

específicas a fim de estabelecer a educação no sistema prisional, com o parecer do 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB 11/2000), que esclareceu sobre a 

educação para jovens e adultos, devendo esta atender aos segmentos 

historicamente marginalizados, ofertando a estes a educação pública (MENEGOTO, 

2017). 

                                            
35 Resolução nº 3, de 11 de março de 2009. Dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a Oferta de 

Educação nos estabelecimentos penais.  

Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seusdireitos/politica-penal/cnpcp-
1/resolucoes/resolucoesarquivos-pdf-de-1980-a-2015/resolucao-n-o-3-de-11-de-marco-de-2009.pdf>. 
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Também, o Plano Nacional de Educação (Lei n.º 10.172/2001) dispõe em seu 

Capítulo III, à modalidade de Educação de Jovens e Adultos, visando “implementar, 

em todas as unidades prisionais e nos estabelecimentos que atendam adolescentes 

e jovens infratores, programas de educação de jovens e adultos de nível 

fundamental e médio, assim como de formação profissional”. Nesse sentido, é o que 

dispõe também o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos36. 

Outra normativa que colaborou com a regulamentação e implementação da 

educação na prisão, foi a Lei nº 12.245/2010, alterando o artigo 83 da Lei de 

Execução Penal, estabelecendo que devem ser instaladas salas de aulas destinadas 

a cursos do ensino básico e profissionalizante nas penitenciárias brasileiras, bem 

como são relevantes os artigos 10 e 126 do mesmo diploma legal37. 

Além de algumas determinações internacionais sobre os direitos dos presos, 

no Brasil somente no ano de 2011, por meio do Decreto nº 7.626/2011 ocorreu à 

                                            
36 [...] o governo brasileiro tem o compromisso maior de promover uma educação de qualidade para 

todos, entendida como direito humano essencial. Assim, a universalização do ensino fundamental, a 
ampliação da educação infantil, do ensino médio, da educação superior e a melhoria da qualidade em 
todos esses níveis e nas diversas modalidades de ensino são tarefas prioritárias. [...] A democracia, 
entendida como regime alicerçado na soberania popular, na justiça social e no respeito integral aos 
direitos humanos, é fundamental para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos. 
Para o exercício da cidadania democrática, a educação, como direito de todos e dever do Estado e 
da família, requer a formação dos(as) cidadãos(ãs). A Constituição Federal Brasileira e a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei Federal n° 9.394/1996) afirmam o exercício da 
cidadania como uma das finalidades da educação, ao estabelecer uma prática educativa ‘inspirada 
nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com a finalidade do pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho’. São princípios norteadores da educação em direitos humanos na educação básica: a) a 
educação deve ter a função de desenvolver uma cultura de direitos humanos em todos os espaços 
sociais. A capacitação de profissionais dos sistemas de justiça e segurança é, portanto, estratégica 
para a consolidação da democracia. Esses sistemas, orientados pela perspectiva da promoção e 
defesa dos direitos humanos, requerem qualificações diferenciadas, considerando as 
especificidades das categorias profissionais envolvidas. Ademais, devem ter por base uma legislação 
processual moderna, ágil e cidadã. Assim como a segurança e a justiça, a administração 
penitenciária deve estar fundada nos mecanismos de proteção internacional e nacional de 
direitos humanos. A educação em direitos humanos constitui um instrumento estratégico no 
interior das políticas de segurança e justiça para respaldar a consonância entre uma cultura de 
promoção e defesa dos direitos humanos e os princípios democráticos. (BRASIL, 2008, p.11-24, grifo 

nosso). 
37 Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e 

orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 
Art. 11. A assistência será: I - material; II - à saúde; III - jurídica; IV - educacional; V – social. 
Art. 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências 
com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. 
§ 4º. Serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos do ensino básico e profissionalizante. 
(Incluído pela Lei nº 12.245, de 2010). 
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 
2011) (BRASIL, 1984, grifo nosso). 
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implementação do Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional, 

que abarca mais especificadamente a assistência educacional dentro dos 

estabelecimentos prisionais. 

O atual funcionamento do sistema educacional nas unidades prisionais apoia-

se em maior parte na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96, à luz da Constituição Federal (1988), e da Lei de Execução Penal. Mesmo 

sendo regrada por essas normas, a educação para os apenados vem explicitando 

certo antagonismo entre o que é proposto e o que se vivencia nas penitenciárias. 

Seus projetos e metas são essenciais e importantes, com viabilidade, contudo, o que 

falta é a efetivação do seu cumprimento. 

 

1.4 INVESTIMENTO E ‘CUSTO’ DA INFRAÇÃO PENAL: CONTEXTO 

EDUCACIONAL  

 

Dentre os assuntos acerca das assistências aos apenados e da estruturação 

do sistema prisional, falar em investimento ou custo econômico que o crime acarreta, 

é complexo. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 79 de 1994 criou o Fundo 

Penitenciário Nacional – FUNPEN. 

Conforme o DEPEN, a Lei Complementar 79/94, determinou o repasse de 

recursos para os fundos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como 

transferência obrigatória e independentemente de convênio ou de instrumento 

congênere a fim de atender algumas especificidades do sistema prisional. Para 

recebimento dos recursos, se devem observar os requisitos constantes na Lei 

Complementar nº 79/94 em seu art. 3º-A38, levando em consideração a destinação 

dos recursos. 

                                            
38 Art. 3º Os recursos do FUNPEN serão aplicados em: I - construção, reforma, ampliação e 

aprimoramento de estabelecimentos penais; II - manutenção dos serviços e realização de 
investimentos penitenciários, inclusive em informação e segurança; III - formação, aperfeiçoamento e 
especialização do serviço penitenciário; IV - aquisição de material permanente, equipamentos e 
veículos especializados, imprescindíveis ao funcionamento e à segurança dos estabelecimentos 
penais; V - implantação de medidas pedagógicas relacionadas ao trabalho profissionalizante do preso 
e do internado; VI - formação educacional e cultural do preso e do internado; VII - elaboração e 
execução de projetos destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, inclusive por 
meio da realização de cursos técnicos e profissionalizantes; VIII - programas de assistência jurídica 
aos presos e internados carentes; IX - programa de assistência às vítimas de crime; X - programa de 
assistência aos dependentes de presos e internados; XI - participação de representantes oficiais em 
eventos científicos sobre matéria penal, penitenciária ou criminológica, realizados no Brasil ou no 
exterior; XII - publicações e programas de pesquisa científica na área penal, penitenciária ou 
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A Tabela 3 mostra os recursos encaminhados para as Unidades da 

Federação, destinadas a alguns investimentos do sistema prisional, de acordo com o 

que determina a LC 79/94.  

 

Tabela 3: Repasse do fundo a fundo39 do ano de 2017 

UF PROCESSOS CAPITAL CUSTEIO TOTAL R$ 

AC 08016.020932/2017-68 10.311.274,09 5.955.130,85 16.266.404,94 

AL 08016.020933/2017-11 11.935.007,74 6.892.895,31 18.827.903,05 

AM 08016.020939/2017-80 12.052.094,04 6.960.516,85 19.012.610,89 

AP 08016.020934/2017-57 9.261.827,56 5.349.037,81 14.610.865,37 

BA 08016.020938/2017-35 17.766.493,90 10.260.787,85 28.027.281,75 

CE 08016.020935/2017-00 18.788.905,63 10.851.267,32 29.640.172,95 

DF 08016.020931/2017-13 8.054.597,30 4.651.819,01 12.706.416,31 

ES 08016.020947/2017-26 10.858.326,09 6.271.073,01 17.129.399,10 

GO 08016.020944/2017-92 11.240.802,18 6.491.966,68 17.732.768,86 

MA 08016.020949/2017-15 14.752.028,01 8.519.825,61 23.271.853,63 

MG 08016.020936/2017-46 21.841.530,99 12.614.268,02 34.455.799,00 

MS 08016.020948/2017-71 10.522.393,91 6.077.060,12 16.599.454,04 

MT 08016.020940/2017-12 9.234.712,55 5.333.377,92 14.568.090,47 

PA 08016.020930/2017-79 15.001.749,90 8.664,048,97 23.665.798,87 

PB 08016.020945/2017-37 11.968.670,92 6.912.337,00 18.881.007,92 

PE 08016.020946/2017-81 18.076.726,19 10.439.958,13 28.516.684,32 

PI 08016.020943/2017-48 10.559.836,88 6.098.684,78 16.658.521,65 

PR 08016.020925/2017-66 16.898.732,07 9.759.624,25 26.658.356,32 

RJ 08016.020929/2017-44 16.810.769,64 9.708.822,79 26.519.592,43 

RN 08016.020915/2017-21 10.973.188,64 6.337.410,26 17.310.598,89 

RO 08016.020941/2017-59 10.820.436,62 6.649.190,48 17.069.627,10 

RR 08016.020926/2017-19 7.884.738,65 4.553.719,55 12.438.458,20 

RS 08016.020950/2017-40 11.971.201,68 6.913.798,60 18.885.000,28 

SC 08016.020928/2017-08 9.845.675,83 5.686.231,14 15.531.906,98 

SE 08016.020942/2017-01 10.165.144,29 5.870.735,64 16.035.879,93 

SP 08016.020924/2017-11 47.178.681,65 27.247.381,85 74.426.036,50 

TO 08016.020927/2017-55 9.621.640,54 5.556.842,72 15.178.483,26 

TOTAL 
R$ 

374.397.187,49 
R$ 

216.227.812,52 
R$ 590.625.000,01 

Fonte: Departamento Penitenciário Nacional – Depen, 2017, adaptado pela Autora, 2018. 

 

Com base na Tabela 3, cada Estado possui um processo. Esse processo se 

refere a Notas Técnicas de cada Unidade, que corresponde há alguns investimentos 

específicos pelos estabelecimentos prisionais. O custeio corresponde aos passivos 

cobertos pelo Fundo Penitenciário. 

                                                                                                                                        
criminológica; XIII - custos de sua própria gestão, excetuando-se despesas de pessoal relativas a 
servidores públicos já remunerados pelos cofres públicos; XIV - manutenção de casas de abrigo 
destinadas a acolher vítimas de violência doméstica; XV – implantação e manutenção de berçário, 
creche e seção destinada à gestante e à parturiente nos estabelecimentos penais, nos termos do § 2º 
do art. 83 e do art. 89 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal (BRASIL, 
1994). 
39 Fundo a fundo. Departamento Penitenciário Nacional – Ministério da Segurança Pública. 2017. 

Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/instrumentos-de-repasse-1  
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Com base nos dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, 

conforme publicação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Brasil é o país que 

tem menor gasto de custeio com seu sistema prisional da América Latina, 

equivalente a 0,06% do Produto Interno Bruto - PIB (BRASIL, 2017). 

No entanto, quando os investimentos envolvem atividades policiais e de 

justiça criminal, o Brasil tem gastos maiores em relação aos países vizinhos. O 

conjunto destes gastos consumiu o equivalente a 3,14% PIB em 2014 — US$ 

75,894 bilhões — taxa superior à média da região (3% do PIB). Esse valor se refere 

a segurança privada, despesa pública (polícia, justiça criminal e gestão de prisões) e 

perdas sociais (BRASIL, 2017). 

No que se refere a educação nas unidades prisionais, a Nota Técnica nº 

3/2018/CGPC/DIRPP/DEPEN, processo nº 08016.001302/2017-94 em apêndice, se 

refere às orientações a respeito da utilização dos recursos do Fundo Penitenciário 

Nacional. A Nota especifica valores e sua destinação. 

De acordo com a Nota, para aquisição de material didático e literário, na 

aquisição de 100 livros, se tem um investimento de R$ 8.000,00; para o 

aparelhamento da sala de aula, com 15 alunos, se tem um dispêndio de R$ 

8.100,00; para o investimento de qualificação profissional oriundos do Pronatec40, a 

hora/aula custa R$ 12,50, levando em consideração que um curso de Formação 

Inicial Continuada possui 160 horas, o recurso é de R$ 2.000,00 (BRASIL, 2018, p. 

02). Portanto, esses são alguns investimentos da assistência educacional, 

disponibilizados pelo FUNPEN. 

No tocante a educação nacional, houve aumento de investimentos público 

federal em relação ao PIB, sobretudo ao longo dos anos 2000, chegando a 2,4% do 

PIB em 2015 (5,6% no caso dos gastos de todo o setor público). O orçamento 

destinado ao ensino fundamental e ao ensino médio cresceu mais que o restante, 

aumentando a oferta de salas de aula, e a progressividade da aplicação financeira 

em educação no Brasil.  

 Já no sistema prisional, dentre as críticas quando se refere à ausência de 

vagas para o apenado ter acesso a educação, como exemplo, o espaço físico da 

                                            
40 Qualificação profissional: MEC e Pronatec incentivam capacitação em sistema prisional. Ministério 

da Educação. 2018. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=62111:mec-e-pronatec-incentivam-capacitacao-
em-sistema-prisional. 
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penitenciária, segundo a Nota Técnica, as ampliações e/ou construções de espaços 

escolares na unidades prisionais devem levar em consideração o Módulo 

Educacional elaborado pelo DEPEN. Nesse diapasão, o Departamento afirma: 

 

Embora o cenário drástico de superlotação das unidades prisionais no Brasil 
seja central para a violação de direitos das pessoas privadas de liberdade 
no sistema prisional, é certo que ele não pode ser visto, de forma simplista, 
como a única causa dos problemas carcerários. A análise do cenário 
nacional revela que não há correlação direta entre a taxa de ocupação de 
unidades e a qualidade dos serviços penais, havendo diversos outros 
elementos, próprios da gestão pública, que interferem negativa ou 
positivamente na política penal implementada por cada Unidade da 
Federação ou mesmo em cada unidade prisional. A gestão prisional41 no 
país é carente de conceitos que amparem a sua especificidade, 
prevalecendo ainda o empréstimo de saberes de outras áreas, sobretudo do 
conhecimento importado da atividade policial. Essa deficiência tem forte 
impacto na formatação de fluxos e rotinas que não amparam 
adequadamente o acesso das pessoas privadas de liberdade a serviços, 
direitos e políticas previstos na Lei de Execução Penal, sendo necessário 
estabelecer com maior clareza as diferenças entre a política de segurança 
pública e a política penal e prisional (BRASIL, 2018). 

 

Os valores médios do projeto arquitetônico para o atendimento de 160 

apenados por turno, e com área total de 580,90m2, teria um investimento de 

aproximadamente R$ 1.045.620,00 (um milhão, quarenta a cinco mil, seiscentos e 

vinte reais), como configuração básica; para atender 240 apenados, ou seja, 

configuração intermediária, o valor seria R$ 1.860.564,00 (um milhão, oitocentos e 

sessenta mil, quinhentos e sessenta e quatro reais), e, para atender 280 apenados,  

o valor corresponde à 2.086.032.000  (dois milhões, oitenta e sei mil, e trinta e dois 

reais) (BRASIL, 2018, p. 02-03).  

A partir da discussão do ‘custo’ de um preso aos cofres públicos, 

principalmente, os resultados obtidos com esse investimento, surgem 

questionamentos à justiça. Cada preso custa em média mensalmente, entre R$ 

1.300,00 a R$ 1.700,00 aos cofres estaduais. 

 De acordo com o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania - ITTC, dentre as 

justificativas dadas pelos órgãos públicos para a insuficiência de vagas ou ampliação 

do sistema de ensino dentro das prisões é o orçamento. Com base no ITTC o “fato 

ficou explícito quando, em 2015, a Câmara dos Deputados rejeitou o Projeto de Lei 

no 25/1999, que colocava como obrigatória a ampliação da oferta do ensino médio 

obrigatório nas penitenciárias”. Nesse sentido, o Instituto destaca: 

                                            
41 Gestão prisional. Disponível em: http://depen.gov.br/DEPEN/dirpp/gestao-prisional. 
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A rejeição foi dada com base na ausência de uma proposta orçamentária do 
projeto, visto que os recursos estaduais e municipais não poderiam suprir a 
demanda. Atualmente, apenas o ensino fundamental e profissionalizante 
são oferecidos obrigatoriamente nas unidades prisionais, de acordo com as 
previsões da Lei de Execução Penal (INSTITUTO TERRA, TRABALHO E 
CIDADANIA - ITTC, 2018). 

 

A educação é compreendida como um direito humano, em que o apenado 

deve ser tutelado por esse direito. Contudo, é difícil mensurar os investimentos do 

Estado com a assistência educacional e em contrapartida os benefícios alcançados, 

uma vez que, parcos são os dados fornecidos pelas Instituições Prisionais. Por 

exemplo, o Portal da Transparência criado para que toda a população brasileira 

tenha acesso aos orçamentos públicos, investimentos financeiros e distribuição, na 

verdade, é de difícil acesso quando há a necessidade de pesquisar situações como 

é o caso em tela.  

O Ministério da Educação, bem como a Secretaria da Justiça, Trabalho e 

Direitos Humanos do Paraná (Portal da Transparência Carcerária e Observatório de 

Políticas sobre Drogas) e o Fundo Penitenciário, além da desatualização de dados, 

não especificam seus orçamentos e a sua distribuição, os dados são genéricos, 

dificultando a pesquisa, quando o assunto se refere aos custos da educação 

carcerária, como se verifica nas Figuras 1 e 2.  

 

Figura 1: Dados referentes ao acumulado do ano de 2017 - FUNPEN 

 

Fonte: Portal da Transparência, 2017. 

 

Figura 2: Dados referentes ao acumulado do ano de 2018 - FUNPEN 

 

Fonte: Portal da Transparência, 2017. 
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De pronto, apesar das dificuldades, não pode haver negação de que a 

educação é importante para todos. Embora a educação sozinha não solucione todos 

os problemas sociais, que depende de uma série de mudanças estruturais, existem 

outros problemas que impedem que a oferta da instrução escolar seja garantida, 

principalmente o investimento econômico. 

A educação é um direito fundamental de todos, ou seja, cada pessoa deve ter 

a garantia de acesso e permanência para que o processo de ensino-aprendizagem 

se efetive. Nesse sentido, existem iniciativas, projetos e normas jurídicas que visam 

garantir o direito à educação aos apenados. 

A questão é complexa. Não se pode afirmar que investindo em educação nos 

presídios em curto prazo poderá observar grandes melhorias nas condições de vida 

dos apenados, mas com o investimento continuado e preciso, há diversos estudos 

que indicam para tal assertiva. Estes estudos costumeiramente apontam que a 

garantia de ações educativas de curto e médio prazo possibilitam a diminuição da 

violência aliado a ideia de igualdade educacional e possivelmente financeira. Insta 

assinalar que o ensino escolar prisional também pode contribuir para as pessoas se 

desenvolverem e buscarem alternativas para a sua reinserção na sociedade.   
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CAPÍTULO 2 - REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS CIDADÃOS-EGRESSOS 

 

2.1 PENA E SOCIEDADE: REAÇÃO SOCIAL EM FACE DA CONDUTA 

DESSOCIALIZADA E DA CONDUTA DELITIVA 

 

É de suma relevância abordar a reação da sociedade em relação a conduta 

desviada/dessocializada ou delitiva do indivíduo encarcerado em conjunto com a 

reintegração social do cidadão-egresso já que, costumeiramente este processo gera 

cobranças da comunidade como um todo. Nesse processo, indica-se o método 

educativo para que auxilie o apenado a não incidir em novo crime. Essa reabilitação 

envolve os Direitos Humanos ao sistema penitenciário com o intuito de garantir, 

reconhecer, proteger e concretizar o direito de todo cidadão, incluindo o apenado a 

fazer parte do processo educativo formal. 

Tanto os apenados quanto os egressos do sistema penitenciário estão 

inseridos nos objetivos dos Direitos Humanos, para que sejam respeitados no que 

se tange a dignidade humana e a sua integridade física e moral. É proibido qualquer 

tipo de tortura ou tratamento degradante que cause sofrimento físico ou mental, com 

base na Convenção contra a Tortura e Outro Tratamento ou Punição Cruel, Inumano 

ou Degradante, das Nações Unidas. Para minimizar os danos no sistema 

penitenciário brasileiro, é necessário investir em educação e prevenção, 

minimizando os dados atuais, o que representa um desafio. 

De pronto, se acreditava que a detenção se mostraria suficiente e capaz para 

a transformação dos indivíduos, no sentido que estes repensassem suas condutas 

enquanto estivessem encarcerados para depois retornarem à sociedade. Contudo, a 

criminalidade e os índices de reincidência não diminuíram, tornando-se uma falácia 

da justiça penal (FOUCAULT, 1987, p. 196). 

Soma-se a análise, a necessidade em estabelecer estereótipos e/ou perfis 

determinantes de condutas a serem reproduzidas pela sociedade. O pensamento 

sistêmico no Direito Penal e os entraves existentes na aplicabilidade da lei em 

relação da punibilidade do senso comum. No âmbito penal, referente à doutrina, 

ocorre a consolidação das garantias do sistema, e a criminologia se relaciona com o 

indivíduo que cometeu o crime. Estas relações são conhecidas como ideologia da 
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defesa social, a qual surgiu na Revolução Burguesa, sedimentada em todo o 

sistema penitenciário, fundamentada também pelo senso comum. 

Esclarece-se que a criminalidade emana do status atribuído a determinados 

sujeitos a partir da definição de crime pela lei e a seleção que estigmatiza o autor da 

ação delitiva como criminoso, entre todos que praticam determinadas condutas. O 

paradigma da reação social centra sua tese em dois fundamentos: conduta desviada 

e a reação social. Para Andrade (1997, p. 28) “a criminalidade não é uma qualidade 

intrínseca da conduta ou uma entidade ontológica preconstituída à reação social e 

penal, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados sujeitos através de 

complexos processos de interação social; isto é, de processos formais e informais de 

definição e seleção”. 

A saber, acrescenta Becker: 

 

(...) os grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração 
constitui o desvio e aplicar ditas regras a certas pessoas em particular e 
qualificá-las de marginais (estranhos). Desde este ponto de vista, o desvio 
não é uma qualidade do ato cometido pela pessoa, senão uma 
conseqüência (sic) da aplicação que os outros fazem das regras e sanções 
para um ofensor. O desviante é uma pessoa a quem se pode aplicar com 
êxito dita qualificação (etiqueta); a conduta desviante é a conduta assim 
chamada pela gente (BECKER, 1971, p. 19). 
. 
 

Tem-se observado que a intervenção do sistema penal na sociedade implica 

na constituição da criminalidade, por meio da definição legal de crime ou definição 

das pessoas e estigmatização de criminosos, ou seja, o sistema penal constrói 

socialmente a criminalidade com a seletividade estabelecida por lei, que é instituída 

pelo sistema prisional. 

 Na visão de Zaffaroni (1991, p. 17) o sistema penal é composto geralmente 

por indivíduos pertencentes as mais baixas condições sociais, sugerindo-se que há 

um processo de seleção de pessoas, dentro da população total, qualificadas como 

criminosas. Nota-se que o sistema penal se refere em relação a determinadas 

pessoas, mais que contra ações legalmente definidas como crime. A ação criminal 

não é por si só, condição suficiente deste processo, grupos influentes da sociedade 

possuem mecanismos de impor ao sistema uma impunidade parcial das próprias 

condutas criminosas. 

Na atualidade do discurso social, quando se refere a criminalidade no Brasil, a 

impunidade é a regra de funcionamento do sistema penal, sem levar em 
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consideração a fundamentação formadas a partir das desigualdades nas relações de 

propriedade e poder. Aludido isto, para Almeida (2001, p. 7), a reação social ocorre 

a partir do dever do Estado em garantir a segurança pública, pois assumiu para si 

essa função, enquanto a sociedade se vê a mercê do crime, e de indivíduos 

selecionados e destinados ao “etiquetamento”, afastando-os do corpo social por 

meio de mecanismos repressivos. 

Em relação aos meios repressivos, segundo Sinhoretto et al. (2015, p. 11) a 

segurança pública no país é operada por um modelo de controle militarista e 

encarcerador, “o qual pressupõe que a segurança pública se efetiva se – e somente 

se – houver a aniquilação ou o encarceramento de agentes criminais”.  

Outro fator que interfere na reação social é a criminalidade socialmente 

construída por meio de processos de comunicação social e de mecanismos seletivos 

das reações sociais, mais conhecidos como redes sociais, jornais onlines e 

televisivos, não partindo de situações vividas e concretas. Estudos específicos como 

o de Baratta se direciona no sentido de que, ao veicular a notícia, a mídia o faz de 

maneira que possa atingir a diversas realidades sociais, influenciando que “a 

realidade cotidiana vem conceituada e confirmada como se fosse consenso”. O 

estudioso confirma que “a função de legitimação do ‘status quo’ realizada pela 

imagem da criminalidade se realiza através do reforço da mentalidade da lei e da 

ordem” (BARATTA, 2002, p. 108). 

Considerando as atualizações dos dados fornecidos pelo Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN/INFOPEN (2014, p. 15), a população prisional 

brasileira nas últimas décadas dobrou. No final do ano 2000 a população prisional 

era de 232.755 apenados. Em 2012 essa população passou para 548.003 presos. 

Não houve identificação da redução nos índices de criminalidade, se tornando 

importante repensar o aprisionamento maciço como a estratégia de segurança 

pública. 

Conforme dados do Instituto Igarapé42:  

                                            
42 O Instituto Igarapé é um think and do tank (pense e faça) independente, dedicado à integração das 

agendas da segurança, justiça e do desenvolvimento. Seu objetivo é propor soluções inovadoras a 
desafios sociais complexos, por meio de pesquisas, novas tecnologias, influência em políticas 
públicas e articulação. O Instituto atualmente trabalha com cinco macrotemas: 1) política sobre 
drogas nacional e global; 2) segurança cidadã; 3) consolidação da paz; 4) cidades seguras; e 5) 
segurança cibernética. É uma instituição sem fins lucrativos, independente e apartidária, com sede no 
Rio de Janeiro, mas cuja atuação transcende fronteiras locais, nacionais e regionais. 
Fundamentalmente, o Instituto Igarapé está conectado a um amplo ecossistema de organizações e 
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A violência e a insegurança figuram entre as maiores preocupações da 
sociedade brasileira hoje. O cenário é grave: em 2016 atingimos a marca 
inaceitável de 61 mil mortes violentas intencionais no país, evidenciando a 
ineficiência de medidas propostas por sucessivos governos e diversos 
candidatos à presidência. Já os estabelecimentos penais – onde são 
detidos mais de 700 mil presos e faltam cerca de 350 mil vagas – não 
geram condições para reduzir a reincidência criminal. Pelo contrário, as 
principais organizações criminosas brasileiras nasceram e se fortalecem 
dentro dos presídios, onde recrutam novos membros. E os custos da 
criminalidade passaram de 113 bilhões para 285 bilhões de reais entre 1996 
e 2015: o equivalente a 4,38% da renda nacional (INSTITUTO IGARAPÉ, 
2018, p. 3). 

 

Destaca-se que o alto nível de violência letal do país tem afetado de maneira 

mais incisiva os jovens, pobres e negros. Além das perdas humanas e sociais 

dessas mortes, a força produtiva do país também é prejudicada: “estima-se que para 

cada homicídio cuja vítima tenha entre 13 e 25 anos, o valor da perda da capacidade 

produtiva seja de aproximadamente 550 mil reais” (INSTITUTO IGARAPÉ, 2018, p. 

4). 

Portanto, em pouco contribui o sistema prisional para a sociedade, bem como 

para o apenado, que, para além das questões e escolhas individuais, enfrenta sérias 

dificuldades pela maneira que o sistema se encontra des(estruturado); quando não 

raro contribuí para o agravamento das vulnerabilidades psicológicas, físicas, e 

socioculturais, que incluídas à precarização econômica, reduzidas oportunidades e 

dificuldades de inserção no mercado de trabalho, propiciam a reincidência delitiva, 

ocasionado ciclos de segregação social, criminalidade, violência urbana e 

estigmatização. 

 

2.1.1 A Criminologia interacionista 

 
A reação social abordada anteriormente está intrinsecamente ligada a 

criminologia. Analisar-se-á a perspectiva criminológica para a formulação de uma 

crítica do Direito Penal, com enfoque às prisões. O estudo acerca da criminologia é 

amplo, pois, observa o crime, a relação entre aquele que cometeu o crime e a 

suposta vítima e o controle social, e analisa os fatores que podem interferir na ação 

                                                                                                                                        
agências do Brasil e do mundo todo. A palavra Igarapé, em Tupi, significa “caminho da canoa”. Os 
Igarapés são pequenos rios ou canais, muito comuns na Amazônia, essenciais para a comunicação 
entre os povos e responsáveis por conectar grandes rios. Disponível em: https://igarape.org.br/ 
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criminosa. É estudado todo o fato criminoso conjuntamente com todos os seus 

fatores. Desta forma, tem-se: 

 
O Paradigma da Reação Social remonta ao interacionismo simbólico, 
evidenciando que não é possível considerar a natureza humana ou a 
sociedade como dados postos, acabados ou imutáveis. Incorporando o 
pensamento sistêmico, defende o entendimento de que as qualidades, os 
defeitos, as dores dos atores sociais não lhes são intrínsecas e, portanto, só 
podem ser entendidas dentro do contexto da totalidade do corpo social. A 
sociedade é o produto da interação do comportamento de seus membros 
que se estabelece numa rede contínua e inseparável de inter-
relacionamentos (ALMEIDA, 2001, p. 5). 

 
A criminologia interacionista é também conhecida como a teoria do labelling 

approach, teve seu surgimento na década de 1960, e significa a rotulação social. 

Efetivamente promoveu o desenvolvimento da criminologia crítica pós-positivista. A 

teoria representou uma novidade na matéria da criminologia no mundo, que, em 

primeiro momento foi chamada de teoria crítica, atendo-se ao controle exercido pelo 

Estado. 

De pronto, há a necessidade de conceituar o que é a criminologia. Para 

Shecaira (2014, p. 35) estuda a infração legal, os meios formais e informais de que a 

sociedade utiliza para lidar com o crime e com os atos desviantes, além, a natureza 

das posturas com que as vítimas desses crimes são atendidas pela sociedade, e o 

enfoque sobre o autor desses fatos desviantes. 

Com base em Andrade (1995, p. 24), a criminologia pode ser definida como 

uma ciência causal-explicativa da criminalidade, configurada como fenômeno natural 

que assume a função de explicar as suas causas de acordo com o método científico 

ou experimental, utilizando-se também, do auxílio das estatísticas oficiais criminais e 

de conjeturar soluções para combatê-la. “Ela indaga, fundamentalmente, o que o 

homem (criminoso) faz e porque o faz”. 

A seletividade do sistema penal e a utilização da pena como instrumento 

reprodutor da violência e legitimador do poder evidenciam questões éticas e 

deslegitima todo o sistema, aludido isto, fatores como “a criação de condições para 

maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de poder, a 

verticalização social e destruição das relações horizontais ou comunitárias não são 

características conjunturais, mas estruturais do exercício de poder de todos os 

sistemas penais” (ZAFFARONI, 1991, p. 15). 
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Para os estudiosos Robert Muggah e Ilona Szabó, em artigo43 publicado no 

Jornal The New York Times e divulgado pelo Instituto Igarapé:  

 

For Brazil to reform its prisons, it needs to reduce both the stock and flow of 
inmates. The first priority is to diminish the bloated caseload of pretrial 
detainees. Federal and state-level judges, prosecutors and public defenders 
should set up task forces to immediately resolve outstanding cases. Next, 
Brazil’s juvenile justice system is as rotten as the one for adults and needs 
to be fixed. Mayors must assume a much greater responsibility in 
rehabilitating first-time offenders. Support for at-risk adolescents can reduce 
their likelihood of becoming gang members in adulthood (MUGGAH; 
SZABÓ, 2017, s.p.)44. 

 
Problematizar as ações dos indivíduos que cometem crimes e articulá-los com 

as reações sociais torna-se complexo. Há a necessidade de levantar questões para 

que se passe a pensar e agir em realidades e condições dos egressos do sistema 

penal. Devem-se buscar dispositivos de intervenção, em realidades marcadas por 

vulnerabilidades, por meio de um conjunto de ferramentas, com a inclusão social.  

Por fim, levando em consideração as reações da sociedade em face das 

vítimas e dos supostos delituosos, rotulando determinadas condutas a determinados 

sujeitos, dificulta a reinserção dos cidadãos-egressos a uma vida comum em 

sociedade. As ações de oferta de meios educativos, com a ampliação de estudo e 

trabalho, associado ao resgate da dignidade humana - são procedimentos que 

interferem na vida do apenado e do egresso, alterando a reincidência criminal, que 

pode ocorrer quando não se tem insistência e consistência nos projetos de política 

inclusiva desses sujeitos.   

 

2.2 TEORIA DA ROTULAÇÃO: VULNERABILIDADE E (ESTIGMATIZAÇÃO) DO E 

NO “MODELO PENAL DE SEGURANÇA CIDADÃ” 

 
 O pensamento da criminologia da reação social (labelling approuch), mais 

especificamente quanto a rotulação daqueles que se encontram inseridos no 

                                            
43 Artigo disponível em: https://igarape.org.br/o-mortal-sistema-prisional-brasileiro/ 
44 Tradução: Para o Brasil reformar suas prisões, ele precisa reduzir o estoque e o fluxo de detentos. 
A primeira prioridade é diminuir o inchado número de casos de detentos preventivos. Juízes federais 
e estaduais, promotores e defensores públicos devem criar forças-tarefas para resolver 
imediatamente casos pendentes. Em seguida, o sistema de justiça juvenil do Brasil é tão podre 
quanto o dos adultos e precisa ser corrigido. Os prefeitos devem assumir uma responsabilidade muito 
maior na reabilitação dos infratores pela primeira vez. O apoio a adolescentes em risco pode reduzir a 
probabilidade de se tornarem membros de gangues na idade adulta. 
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sistema prisional ou que já passaram por ele, e questões referentes à igualdade 

entre os sujeitos sociais, será aliado neste tópico, ao estudo da vulnerabilidade 

dessas pessoas e a estigmatização que a sociedade e o Direito Penal carimbam em 

algumas condutas, mesmo com realidades sociais distintas, produzindo a justiça 

criminal o crime e o criminoso de forma seletiva, bloqueando até certa medida a 

institucionalização da democracia no Brasil.  

De acordo com Zaffaroni (1991, p. 16-17), não é o delito o determinante para 

tornar uma pessoa vulnerável para a punição, também não é condição para ser 

objeto da criminalização, mas o que torna o indivíduo propício a punição são suas 

características pessoais, pertencentes a determinadas classes, idade e sexo, pois, 

se leva em consideração, que a maioria dos apenados são pobres, negros, jovens e 

do sexo masculino, características comuns dos estereótipos criminais, que, 

associadas com outras características se relacionam com as condições culturais, 

políticas, geográficas, etc.. 

Preceitua Shecaira: 

 

No século XlX não havia dúvidas de que as raças eram subdivisões da 
espede humana, grosso modo identificadas com as populações nativas dos 
diferentes continentes, caracterizadas por particularidades morfológicas, tais 
como cor da pele, formato do nariz, grossura dos lábios e forma do crânio. 
Na verdade, a existência do racismo acompanha o homem. O sentimento 
humano sempre foi o de tentar mostrar sua superioridade sobre os outros 
animais, bem como de diferenciar-se de outros homens tidos como 
inferiores. Na Índia, no Código de Manu, o estrangeiro e o pária não tinham 
equivalência legal. Em hindu casta é "baru", palavra que significa cor, o que 
demonstra, possivelmente, alguns sentimentos racistas. De outra parte, o 
Talmud, do povo hebraico, transborda sua milenar sabedoria ao advertir o 
homem sobre a virtude da humildade. O homem não deve se sentir 
orgulhoso ou enaltecido sobre as demais coisas, pois, se ele foi criado por 
Deus no sexto dia do processo de criação, o mosquito foi criado antes dele 
(2014, p. 106). 

 
Também, a negação das condições dos descriminalizados para Walsh45 

(2006, p. 21-70), implica em problemas em relação a liberdade, do ser e da história 

do indivíduo subalternizado por uma violência epistêmica46. Segundo a autora: 

 

                                            
45 Catherine Walsh estuda aspectos da decolonialidade, a qual representa uma estratégia que vai 

além da transformação da descolonização, ou seja, supõe também construção e criação. Sua meta é 
a reconstrução radical do ser, do poder e do saber. 
46 Violência epistêmica é uma forma de tornar o outro invisível, expropriando-o de sua possibilidade 

de representação. Disponível em: https://www.lai.fu-berlin.de/es/e-
learning/projekte/frauen_konzepte/projektseiten/konzeptebereich/be_violencia_epistemica/contexto/in
dex.html 
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Um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e 
aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, 
simetria e igualdade. Um intercâmbio que se constrói entre pessoas, 
conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando 
desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença. Um espaço de 
negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e 
políticas, e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são 
mantidos ocultos e sim reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e 
política que interpela ao conjunto da sociedade, que parte de práticas e 
ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de 
responsabilidade e solidariedade. Uma meta a alcançar (WALSH, 2001, p. 
10-11). 
 

Aludido isso, ocorrem críticas ao labelling approuch quanto ao princípio da 

igualdade, compreendendo que o desvio e a criminalidade não são identificações 

pré-constituídas e de natureza comum, por meio de ação das distintas instâncias 

penais, mas são qualidades atribuídas a determinados sujeitos por meio de 

estruturas de seleção. Portanto, a criminalidade é revelada como o comportamento 

da maioria da população, antes que de uma minoria desviada daquela (ANDRADE, 

1997, p. 202). 

Para Zaffaroni (1991, p. 133), “nossos sistemas penais reproduzem sua 

clientela por um processo de seleção e condicionamento criminalizante que se 

orienta por estereótipos proporcionados pelos meios de comunicação em massa”. 

Os estudos de Baratta (2002, p. 86) identificaram que o “labelling approuch tem se 

preocupado principalmente com as reações das instâncias oficiais de controle social, 

consideradas na sua função constitutiva em face da criminalidade”.  

Na visão de Fernandes e Fernandes (2010, p. 51), a igualdade humana em 

determinada sociedade, é falsa. A desigualdade social acarreta situações de conflito, 

que podem gerar a criminalidade, compreendendo-a como todos os atos que 

constituem infração penal. Já para Thompson (2007, p. 22), “somente conceituando 

o crime em total independência quanto às leis é que se poderia elegê-lo como objeto 

próprio de uma disciplina exata”. Ainda, para o autor:  

 

O direito criminal enraizado na ideia (sic) do contrato social teria de 
prestigiar o fundamento básico desse tipo de pensamento, qual seja, o de 
que todos são iguais perante a lei. Como imperativo lógico, sua tônica teria 
de recair sobre o crime, inexistindo via por onde se permitisse a entrada da 
figura do criminoso nas cogitações do mecanismo da justiça. O sistema 
deveria ser estritamente legalista: para cada delito caberia uma única pena, 
invariável, fixa, à qual seriam de todo em todo estranhas as características 
subjetivas do culpado (THOMPSON, 2007, p. 33). 
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 Utilizando-se do pensamento de Beccaria (1764, p. 12-13): “com leis penais 

executadas à letra, cada cidadão pode calcular exatamente os inconvenientes de 

uma ação reprovável [...] o castigo se mede pelo dano causado à sociedade, e não 

pela sensibilidade do culpado”, ainda: 

 

 [...] a justiça condena os membros das camadas pobres da população e os 
envia para a penitenciária; a criminologia vai aos cárceres, pesquisa-lhes a 
população, e comunica à primeira; a pobreza representa a mais relevante 
característica do delinquente; a justiça, vendo abonada sua postura 
ideológica pelo aval da informação científica, esmera-se em selecionar os 
pobres para o encarceramento; com a chegada.de ondas de indivíduos 
miseráveis às prisões, os criminólogos, ali encastelados, esfregam as mãos 
de contentamento e sentenciam: confirmado, cada vez mais confirmado, o 
crime é comportamento típico das camadas inferiores; o aparelho repressor, 
por seu turno, de consciência leve, regozija-se: a ciência atesta que estou 
desempenhando bem meu árduo mister! (THOMPSON, 2007, p. 36).  

 
Nesse cenário, vai se construindo um estereótipo de criminoso ou delinquente 

como consequência da interação de uma pretensa ciência com a justiça punitiva, 

sem importar-se com a justificação e aplicação da pena. Dessa forma, “com base na 

infringência a uma norma legal, preferindo-se adotar como razão suficiente para o 

emprego das medidas repressivas contra certos indivíduos a detecção de supostas 

características criminosas que seriam por eles portadas” (THOMPSON, 2007, p. 36-

37). 

Os discursos históricos referentes à criminologia ainda estão presentes, 

embora alterados seus significados ou maneiras de expressão. A realidade do 

sistema prisional em conjunto com o alto índice de reincidência, nada mais é, do que 

o reflexo das condições a que o apenado vivenciou antes e durante no ambiente 

social e prisional, além do sentimento de indiferença sob o qual é tratado pela 

sociedade e Estado ao recuperar sua liberdade. O estigma de ex-detento e seu 

desamparo pelas autoridades faz com que o egresso do sistema carcerário se torne 

rotulado socialmente, podendo leva-lo novamente ao cometimento de crimes, por 

escolha, mas também, por falta de melhores opções. 

 

2.3 A EDUCAÇÃO DENTRO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO: AÇÕES 

AFIRMATIVAS E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL 

 
A noção de ações afirmativas perpassa as questões referentes à igualdade, 

tratada pelos Direitos Humanos. Tem como conceituação de que todos têm os 
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mesmos direitos, e que o Estado, como detentor do poder de legislar sobre direitos, 

tem o dever de garantir as condições básicas de atendimento à educação, saúde, 

moradia, bem como a empregabilidade de todos, incluindo os egressos do sistema 

prisional, assegurado por lei como forma de lhes prover reinserção social, que, na 

visão de Thompson: 

 

O significado da vida carcerária não se resume a mera questão de muros e 
grades, de celas e trancas; ele deve ser buscado através da consideração 
de que a penitenciária é uma sociedade dentro de uma sociedade, uma vez 
que nela foram alteradas, drasticamente, numerosas feições da comunidade 
livre (THOMPSON, 2002, p. 21-22). 

 
 Com diversos sentidos, o termo ação afirmativa reflete os debates e 

experiências históricas dos países em que foram desenvolvidas. Consoante aos 

estudos de Moehlecke (2002, p. 198-199) a expressão se originou nos Estados 

Unidos. Os norte-americanos nos anos 1960 passavam por um período de 

reivindicações democráticas, expressadas no movimento pelos direitos civis, que 

tinha o objetivo de alcançar a igualdade de oportunidades a todos.  

Para Moehlecke (2002, p. 198-199), a partir de então se iniciava a eliminação 

das leis segregacionistas vigentes no país. O movimento negro surgiu como força 

atuante por meio de lideranças de projeção nacional. Nesse rumo, se desenvolveu a 

ideia de ação afirmativa, para pressionar o Estado, que, além de garantir leis anti-

segregacionistas, também assumisse o dever de melhoramento das condições da 

população negra. 

Relembra-se que no Brasil, se observou nuances de ações afirmativas com a 

assinatura da Lei Áurea, a qual não resultou na emancipação dos afrodescendentes 

libertos, levando em consideração que a luta do povo negro na sociedade brasileira 

ocorreu desde o início da escravidão como forma de resistência. O descaso das 

autoridades com o negro na sociedade pós-abolicionista levou à necessidade de 

ações afirmativas, que se tornam necessárias no Brasil para amenizar a realidade 

herdada da discriminação e do preconceito. 

Não somente em relação aos negros, as ações afirmativas fazem parte da 

luta pela liberdade e igualdade dos trabalhados, mulheres, homossexuais, 

apenados, indígenas, das crianças e adolescentes, dentre outras práticas 

afirmativas, com a finalidade de garantia de direitos.  

A ação afirmativa tem: 
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[...] como função específica a promoção de oportunidades iguais para 
pessoas vitimadas por discriminação. Seu objetivo é, portanto, o de fazer 
com que os beneficiados possam vir a competir efetivamente por serviços 
educacionais e por posições no mercado de trabalho (CONTINS; SANT 
ANA, 1996, p. 210). 

 
Nesse sentido, para estudar as ações afirmativas brasileiras referentes ao 

sistema prisional tem-se a necessidade de verificar as condições do processo de 

ressocialização. A ressocialização está interligada aos instrumentos de Direitos 

Humanos. Esses direitos devem ser observados no tratamento às pessoas privadas 

de sua liberdade. Além de estarem abrangidos nos princípios legais dos Direitos 

Humanos, alguns direitos dos apenados estão estabelecidos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos, dentre outas normas e instrumentos internacionais. 

 

Não será inútil lembrar que a Declaração Universal dos Direitos do Homem 
começa afirmando que ‘o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 
membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis 
constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo’, e que, a 
essas palavras, se associa diretamente a Carta da ONU, na qual à 
declaração de que é necessário ‘salvar as gerações futuras do flagelo da 
guerra’, segue-se logo depois a reafirmação da fé nos direitos fundamentais 
do homem (BOBBIO, 2004, p. 93). 

 

O sistema prisional brasileiro recebe críticas, principalmente por não atender, 

integralmente ou em partes, o que determinam as organizações nacionais e 

internacionais de Direitos Humanos. Essas demonstram ou denunciam as 

deficiências do sistema que colaboram com os objetivos não alcançados por meio 

do discurso jurídico penal, o qual apresenta uma ideologia de prevenção, retribuição 

e ressocialização, palavras-chave que é difícil se verificarem atualmente.  

Muito se tem questionado acerca dos discursos construídos para a 

legitimação da pena. A contemporaneidade penal abrange a ressocialização, 

reinserção, reintegração, reeducação e a defesa social, a fim de permitir ao indivíduo 

o retorno ao seu ethos ou lócus coletivo ou ao ideal convívio social.    

Importante destacar que o sistema prisional em diversos momentos exerce o 

controle social que se contrapõe ao Estado de Direito. Verifica-se essa afirmação 

quando observados o desrespeito a diversos direitos e garantias fundamentais, sem 
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alcançar o êxito perseguido acerca da diminuição da criminalidade e aumento da 

segurança pública.  

O sentimento de insegurança que cerca a população brasileira, intensifica-se 

com a dificuldade em implementar políticas públicas de segurança e outros 

elementos que afetam diretamente a questão carcerária no país. O Brasil foi incapaz 

até hoje em, de maneira segura, combinar formas de inteligência, de contenção da 

violência, sem, contudo, abandonar os direitos civis.  

Considerando os princípios de igualdade e segurança elencados na 

Constituição Federal e em outros dispositivos legais, vinculam o poder público a 

não se omitir e promover ações afirmativas que possibilitem aos cidadãos-

egressos a alcançarem um patamar econômico razoável, não simplesmente um 

mínimo existencial. A saber, ações afirmativas por parte das políticas públicas no 

sistema prisional, devem ser no sentido de impedir discriminações, para que os 

apenados possam se reinserir no mundo do trabalho, diminuindo os índices de 

reincidência. Com base no exposto, de acordo com Bobbio: 

 

Os direitos do homem, apesar de terem sido considerados naturais desde o 
início, não foram dados de uma vez por todas. Basta pensar nas 
vicissitudes da extensão dos direitos políticos. Durante séculos não se 
considerou de forma alguma natural que as mulheres votassem. Agora, 
podemos também dizer que não foram dados todos de uma vez e nem 
conjuntamente. Todavia, não há dúvida de que as várias tradições estão se 
aproximando e formando juntas um único grande desenho da defesa do 
homem, que compreende os três bens supremos da vida, da liberdade e da 
segurança social (BOBBIO, 2004, p. 95). 

 
Em decorrência da discriminação em relação aos egressos do sistema 

prisional e da insegurança crescente, aliada ao medo da reincidência delitiva, a 

sociedade tem negado apoio aos egressos, principalmente quanto aos direitos de 

educação e trabalho, necessitando de ações afirmativas no sentido de reintegrá-los 

na sociedade, que, para Julião: 

 

[...] a educação para os jovens e adultos em situação de privação de 
liberdade – como imaginam alguns – não é benefício; pelo contrário, é 
direito humano subjetivo previsto na legislação internacional e na brasileira 
e faz parte da proposta de política pública de execução penal, com o 
objetivo de possibilitar a reinserção social do apenado e, principalmente, 
garantir a sua plena cidadania. A prisão, em tese, representa a perda dos 
direitos civis e políticos. Suspensão, por tempo determinado, do direito do 
interno de ir e vir livremente, de acordo com a sua vontade, mas que não 
implica, contudo, a suspensão dos seus direitos ao respeito, à dignidade, à 
privacidade, à integridade física, psicológica e moral e ao desenvolvimento 
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pessoal e social, espaço onde a prática educacional se insere. [...] mesmo 
que seja positivo o papel da educação e do trabalho na política de 
reinserção social, defendo que não podemos simplesmente implementá-los 
para esse fim, mas, principalmente, que sejam garantidos como direitos 
elementares dos privados de liberdade como pessoas humanas. É 
importante que compreendamos que são fundamentais a educação e o 
trabalho para o desenvolvimento humano, inclusive para a sua socialização 
(JULIÃO, 2011, p. 149-152). 

 
 A ação afirmativa assumiu diferentes formas: “ações voluntárias, de caráter 

obrigatório, ou uma estratégia mista; programas governamentais ou privados; leis e 

orientações a partir de decisões jurídicas ou agências de fomento e regulação” 

(MOEHLECKE, 2002, p.199). 

Quando se refere a ações afirmativas aos apenados, se têm como base o art. 

38 do Código Penal: “o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da 

liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito a sua integridade física e 

moral”. Ainda, são assegurados direitos aos apenados no art. 4147 da Lei de 

Execução Penal – LEP. 

De acordo com a LEP é atribuído ao apenado: 
 

Art. 88: O condenado será alojado em cela individual que conterá 
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. São requisitos básicos da unidade 
celular: salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, 
insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana, área 
mínima de 6 m² (seis metros quadrados) (BRASIL, 1984). 

 

Em termos gerais, a igualdade deve abranger não somente o aspecto 

formalista, definido em lei, mas também, material e substancial, a fim de assegurar o 

tratamento uniforme de todos, nivelando as oportunidades e permitido acesso em 

igualdade de condições, inclusive em relação aos apenados e aos egressos do 

sistema prisional. Vale a crítica de Beccaria (2013, p. 103), que é melhor prevenir os 

                                            
47 Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de 

trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV - constituição de pecúlio; V - 
proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício 
das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis 
com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; 
VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o 
advogado; X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; XI - 
chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização 
da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a 
qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de 
correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e 
os bons costumes; XVI – atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da 
responsabilidade da autoridade judiciária competente. Parágrafo único. Os direitos previstos nos 
incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do 
estabelecimento (BRASIL, 1984). 
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crimes do que após, ter que puni-los, pois, todo legislador sábio deve procurar 

impedir o mal e não repará-lo, sendo que, uma legislação boa proporciona aos 

homens a preservação de todos os sofrimentos que lhes possam causar. 

Importante mencionar que as ações afirmativas geralmente se referem a 

dignidade da pessoa humana, a qual está prevista na Constituição Federal, no seu 

art. 1º, §3º. Portanto, é necessário estabelecer o significado de dignidade:  

 
[...] dignidade é a palavra derivada do latim dignitas (virtude, honra, 
consideração), em regra se entende a qualidade moral, que, possuída por 
uma pessoa serve de base ao próprio respeito em que é tida: compreende-
se também como o próprio procedimento da pessoa pelo qual se faz 
merecedor do conceito público; em sentido jurídico, também se estende 
como a dignidade a distinção ou a honraria conferida a uma pessoa, 
consistente em cargo ou título de alta graduação; no Direito Canônico, 
indica-se o benefício ou prerrogativa de um cargo eclesiástico (SILVA, 1967, 
p. 526). 

 
No Brasil, ações afirmativas para os apenados e egressos do sistema 

prisional encontram dificuldades em serem aceitas e estabelecidas na sociedade. No 

entanto, alguns estados tem buscado atender e melhorar as condições de vida dos 

apenados. Tem-se como exemplos, o Estado do Rio de Janeiro, que, por meio da 

Lei nº. 6.346/12 dispõe acerca da reserva de vagas de empregos para os egressos 

do sistema penitenciário nas empresas prestadoras de serviços do estado.  

Minas Gerais também é exemplo. Autoriza por meio de lei o Poder Executivo 

a conceder subvenção econômica às pessoas jurídicas que contratarem egressos 

do sistema prisional, bem como a implantação do Projeto Regresso, instituído em 

2009, em parceria com a Federação das Indústrias de Minas Gerais e com o 

Instituto Minas pela Paz.  

No Estado de São Paulo aplica-se a Lei nº. 9.867/99 que disciplina as 

Cooperativas Sociais, com objetivo de inserir as pessoas em desvantagem no 

mercado econômico, por meio do trabalho, e promover a integração social dos 

cidadãos, e traz como possíveis beneficiários os egressos de prisões e os 

condenados a penas alternativas à detenção. No estado, se destaca também a 

política de reintegração social, com o Programa Estadual de Inserção de Egressos 

do Sistema Penitenciário (PRÓ-EGRESSO). 

Por fim, se tem o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC, criado pelo Governo Federal em 2011, com a Lei nº 

12.513. O objetivo é ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e 
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Tecnológica (EPT) por meio de programas, projetos e ações de assistência técnica e 

financeira. Os objetivos específicos são: a ampliação das redes federal e estaduais 

de EPT a expansão das redes federal e estaduais de EPT; a ampliação da oferta de 

cursos a distância; a ampliação do acesso gratuito a cursos de EPT em instituições 

públicas e privadas; a ampliação das oportunidades de capacitação para 

trabalhadores de forma articulada com as políticas de geração de trabalho, emprego 

e renda e; a difusão de recursos pedagógicos para a EPT. 

O Programa atendeu 6.045 apenados desde sua expansão em 2013 aos 

presos de todo o Brasil. Desses, 1.419 pessoas concluíram ao menos um curso do 

Pronatec Prisional48, parceria entre o Ministério da Segurança Pública e o Ministério 

da Educação (BRASIL, 2018). 

Deste modo, é possível afirmar que por meio da educação os apenados 

podem manter um dentre outros direitos fundamentais garantidos a fim de colaborar 

com o processo de reinserção a médio prazo, bem como corroborar com a 

diminuição de reincidência. Levando em consideração os Direitos Humanos, há a 

necessidade de mudança da interpretação e associação do sistema prisional como 

pena a castigo, na atual conjuntura de estruturação do modelo penal brasileiro, esta 

ideia de que o cumprimento da pena tem que ser algo doloroso, é descabido. 

Aludido isto, deve ocorrer com maior desempenho a aplicação das ações afirmativas 

aos apenados. 

 Estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2015, 

p. 23), nos Estados de Alagoas, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná e Rio de 

Janeiro, após analisados 817 processos para o cálculo da taxa de reincidência, 

constatou-se 199 reincidências criminais, que, calculada pela média ponderada, se 

alcança 24,4% de reincidência e a faixa etária predominante dos apenados no 

momento do crime foi de 18 a 24 anos, com 42,1% do total de casos – 44,6% entre 

os não reincidentes e 34,7% entre os reincidentes. 

 Mostra-se por meio da Tabela 4, que 62,8% da amostra corresponde por uma 

população jovem, dado este que se aproxima do publicado INFOPEN (2016, p. 30) 

demonstrando que 55% do total de apenados no Brasil em 2016 tinha idade entre 18 

e 29 anos. 

                                            
48 Pronatec: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. In: Ministério da 

Educação. 2018. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pronatec.  
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Tabela 4: Número de apenados, não reincidentes e reincidentes por faixa etária - 
2013 

 

 
Fonte: Pesquisa Ipea/CNJ, 2013, adaptado pela Autora, 2018. 

 
A partir dos dados apresentados referentes a reincidência, em face a 

constante preocupação da sociedade com questões de segurança pública, suposta 

inaplicabilidade das leis e intolerância com os cidadãos-egressos, também, em 

decorrência da análise realizada quanto as ações afirmativas no Brasil, passa-se ao 

conhecimento dos projetos atuais que atuam na reintegração do apenado. 

 Dentre alguns exemplos, pode-se citar o Projeto Afroreggae. Esse realiza 

parceria com cerca de 60 empresas, que por meio do projeto Empregabilidade iniciado 

em 2008, tem a finalidade de ressocializar ex-apenados. Empregou desde então, 

aproximadamente duas mil pessoas no Estado do Rio de Janeiro, especialmente na 

área de construção civil.  

Outra ação é a ONG Bem Querer, no Estado de São Paulo, em que são 

ministradas aulas de hidráulica, elétrica, informática, cabelereiro, com assistência social 

por meio do projeto Construtores do Amanhã, que apoia a jovens que estão na 

Fundação Casa e ex-apenados, há também atividades como judô e balé. Ainda, há a 

Cooperativa de Egressos e de Familiares de Egressos de Sorocaba – Coopereso, 

fundada em 2008, formada por ex-apenados. São aproximadamente 170 cooperados, 

que trabalham com reciclagem, manutenção da limpeza de pistas de caminhadas, 

ciclovias, terrenos particulares, além de jardinagem e paisagismo. O projeto é da 

REINCIDENTE APENADOS 

FAIXA 
ETÁRIA 

NÃO  SIM  

 NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % 

18 a 24 anos 211 44,6 51 34,7 283 42,1 

25 a 29 anos 97 20,5 33 22,4 139 20,7 

30 a 34 anos 51 10,8 28 19,0 89 13,2 

35 a 39 anos 40 8,5 16 10,9 61 9,1 

40 a 44 anos 23 4,9 6 4,1 31 4,6 

46 a 49 anos 20 4,2 7 4,8 30 4,5 

A partir de 50 
anos 

31 6,6 6 4,1 39 5,8 

Total 473 00,00 147 100,00 672 100,0 

Sem 
informação 

145  52  240  

Total geral 618  199  912  

http://www.bemquerer.org.br/projetos/53-construtores-do-amanha.html
http://www.funap.sp.gov.br/projeto_coopereso.html
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Fundação Prof.º Dr. Manoel Pedro Pimentel - Funap49, fundação vinculada à Secretaria 

da Administração Penitenciária - SAP, em São Paulo. 

Módulo Respeito também é um projeto que atende apenados, localizado na 

cidade de Goiás, em parceria com a Superintendência do Sistema de Execução Penal - 

Susepe e o Senai, o projeto oferece cursos profissionalizantes de funções como 

eletricista e pintor para os que estão em regime semiaberto.  

          Diversos são os projetos espalhados pelas unidades prisionais do país. 

Geralmente se buscam parcerias com grandes empresas a fim de possibilitar, por um 

lado, possíveis melhoras na condição de vida de um cidadão-egresso do sistema 

prisional brasileiro.  

Por fim, dentre esses projetos, o mais conhecido tem o intuito de promover a 

cidadania e reduzir a reincidência de crimes. O projeto é do Conselho Nacional de 

Justiça, chamado Começar de Novo. Busca simplificar o ingresso de ex-presidiários no 

mercado de trabalho. Dentre os objetivos, se tem a função de “sensibilizar órgãos 

públicos e a sociedade civil para que sejam oferecidos cursos e postos de trabalho a 

esse público. O programa vale para egressos do sistema prisional, para quem está 

cumprindo penas e medidas alternativas e para adolescentes em conflito com a lei” 

(BRASIL, 2018). 

Embora existam projetos visando políticas de ações afirmativas, o princípio da 

igualdade no Estado de Direito de um modo geral ainda precisa apreciar as 

necessidades da sociedade pós-moderna com suas complexidades, de cunho social, no 

intuito de combater as desigualdades e trazer justiça social. 

 

2.3.1 Hipertrofia da punição: efeitos ilegais50 da prisão e obstáculos à reintegração 

social 

 

Do conteúdo já exposto, pode-se afirmar que as prisões brasileiras sofrem em 

razão do conjunto de carências de natureza estrutural e processual que atingem 

diretamente os objetivos e resultados quanto a ressocialização dos apenados e suas 

condições físicas, psíquicas e sociais. Os estudos e comparativos realizados 

verificaram que a superlotação, principalmente em decorrência dos presos 

                                            
49 Projeto Funap, disponível em: http://www.funap.sp.gov.br/site/ 
50 O termo “efeitos ilegais” se refere a questões negativas do aprisionamento em algumas situações 
específicas, que atingem diretamente o apenado quanto a sua reinserção social. O termo utilizado 
não significa prisão ilegal, no sentido de ir contrário ao ordenamento jurídico. 

http://www.susepe.go.gov.br/
http://www.susepe.go.gov.br/
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provisórios e as dificuldades na oferta de mecanismos de serviço social e educação, 

além da precarização do espaço físico, com ambiente insalubre, sustentam o 

estigma e atuam como potencializadores da violência. 

Para Adorno (2000, p. 132) nas últimas décadas está ocorrendo o aumento 

do sentimento de medo e insegurança referente à violência e crime. Nota-se que 

independente de suas “origens ou de suas características étnicas, de gênero, 

geração, riqueza ou poder sentiu-se ameaçado e inseguro diante do futuro de seu 

patrimônio pessoal, em especial quanto à proteção de seu bem mais precioso – sua 

vida”. Embora não seja fenômeno exclusivamente brasileiro, a insegurança perpassa 

países como os Estados Unidos, Inglaterra ou França, que “já vinham anotando 

idênticas expressões de comportamento coletivo, conquanto as ênfases ou o objeto 

da insegurança variassem de país para país”. 

Segundo Jacqueline Sinhoretto e Renato S. Lima (2015, p. 124) “a morte 

violenta tem cor, idade e endereço no Brasil, e está longe de ser um tabu”. Há 

indícios de que uma parte das mortes violentas está correlacionada à interação entre 

polícia e juventude. Tem-se de um lado, a juventude, a qual não conta com políticas 

orientadas para o seu direito à vida e à segurança, especialmente a juventude 

negra; por outro lado, “a juventude – especialmente a juventude negra – é o alvo 

privilegiado da vigilância policial, conforme indicam os dados sobre a população 

prisional e os dados sobre mortes em decorrência de ação policial”.  

É nesse contexto que se fala em hipertrofia da punição. A complexidade do 

sistema prisional é de difícil solução e compreensão. O crescimento excessivo da 

violência, principalmente urbana, acarreta grandes desafios para o Estado na 

solução de conflitos. O desenvolvimento de políticas eficazes frente a violência ainda 

não conseguiriam controla-la, e a sociedade diante da incompreensão de técnicas 

e/ou procedimentos de segurança pública, bem como do sistema prisional e trâmites 

judiciais, aliados a ineficácia de controle, dificultam a função penal. 

A ilegalidade da prisão se encontra intrinsecamente inserida quando se 

percebe que os problemas carcerários do Brasil têm relação com o poder público e a 

sociedade, com políticas que privilegiam o encarceramento maciço, 

consequentemente a construção de novas penitenciárias para a criação de mais 

vagas em detrimento de outras políticas. 
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Também, se levarmos em consideração a Lei de Execução Penal, se verifica 

outra forma ilegal de prisão, por meio do trabalho, que tem finalidade educativa e 

produtiva, contudo, na prática, é objeto de diminuir custos operacionais ou de manter 

o apenado ocupado, ou seja, a inércia da instituição em buscar tarefas significativas. 

Há consenso no sentido de que a prisão na atualidade não é capaz de 

ressocializar, e não há consonância acerca os rumos a tomarem às prisões. Na 

visão de Baratta se tem duas posições: a realista e a idealista.  

 
No primeiro caso, o reconhecimento científico de que a prisão não pode 
ressocializar, mas unicamente neutralizar; que a pena carcerária para o 
delinquente não significa em absoluto uma oportunidade de reintegração à 
sociedade, mas um sofrimento imposto como castigo, se materializa em um 
argumento para a teoria de que a pena deve neutralizar o delinqüente (sic) 
e/ou representar o castigo justo para o delito cometido. Renascem, dessa 
forma, concepções ‘absolutas’, compensatórias à pena ou, entre as teorias 
‘relativas’, se confirma a da prevenção especial negativa. O reconhecimento 
do fracasso da prisão como instituição de prevenção especial positiva 
conduz, no segundo caso, à afirmação voluntária de uma norma 
contrafactora (sic), a qual, não obstante, deve ser considerada como lugar e 
caminho de ressocialização. Na realidade, o reconhecimento do aspecto 
contrafactor da idéia (sic) de ressocialização surge, às vezes, na mesma 
argumentação daqueles que sustentam a nova “ideologia de tratamento”. 
Num encontro de criminalistas alemães, ocorrido há alguns anos em 
Frankfurt, um dos mais renomados pesquisadores desse país reconhecia 
francamente o fracasso, constatado até então, das ações de ressocialização 
por meio da prisão e sustentava, ao mesmo tempo, que, apesar disso, era 
preciso manter a idéia (sic) da ressocialização para não dar cabimento 
àqueles que advogavam as teorias neoclássicas e neoliberais da retribuição 
e da neutralização. Nesses dois extremos, nos quais se polariza hoje a 
teoria penal, perpetram-se dois equívocos iguais e contraditórios entre si. 
No primeiro caso, na teoria do castigo e/ou naturalização, comete-se o que 
a filosofia prática chama de ‘falácia naturalista’: elevam-se os fatos a 
normas ou deduz-se uma norma dos fatos. No segundo caso, com a nova 
teoria da ressocialização, incorre-se na ‘falácia idealista’: apresenta-se uma 
norma contrafactora (sic) que não pode ser concretizada, uma norma 
impossível (BARATTA, 2007, p. 1-2). 

 

O autor continua, e afirma que “não se pode conseguir a reintegração social 

do sentenciado através do cumprimento da pena, entretanto se deve buscá-la 

apesar dela; ou seja, tornando menos precárias as condições de vida no cárcere, 

condições essas que dificultam o alcance dessa reintegração” (BARATTA, 2007, p. 

2). Deve-se levar em consideração o que afirma o DEPEN, que se posiciona no 

sentido de que o tratamento penal abarca além dos direitos assistenciais da Lei de 

Execução Penal, mas as ideias de cidadania e dignidade humana. 

 Pode-se citar ainda, conforme estudos apontados anteriormente, que outro 

fator que dificulta o processo de reintegração social, se refere ao fato de que no 
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Brasil, cerca de 40% nos apenados que se encontram nas penitenciárias, são 

presos sem condenação, ou seja, presos provisórios. Nesse sentido, como 

reintegrar um indivíduo que ainda não teve a suposta prática delitiva julgada pelo 

Poder Judiciário? Levando em consideração que a assistência educacional, por 

exemplo, se destina aos presos do regime fechado.  

Imperioso destacar que a segurança pública não é apenas questão social, 

mas de Estado. Os problemas enfrentados pelo sistema prisional são consequências 

das deficiências do Estado. Estado esse que a cada dia minimiza os Direitos 

Humanos e Fundamentais. 

 

Em todos os sentidos, o sistema penal brasileiro é enorme. O Brasil 
encarcera mais pessoas do que qualquer outro país na América Latina (sem 
dúvida, possui um número de agentes penitenciários menores que o 
número de presos em muitos países); o sistema opera o maior presídio 
individual da região; até mesmo o número de fugitivos atinge milhares. 
Infelizmente, os problemas desse sistema imenso e de difícil controle 
possuem proporções correspondentes. Abusos dos direitos humanos são 
cometidos diariamente nos estabelecimentos prisionais e afetam milhares 
de pessoas. As causas dessa situação são variadas e complexas, mas, 
certamente, fatores cruciais podem ser identificados. Entre eles, talvez o 
mais importante, seja a ideia de que o abuso de vítimas que são presos e, 
por isso, criminosos, não merece a atenção pública (HUMAN RIGHTS 
WACH, 2017). 

 

Os assuntos segurança pública, ressocialização e penitenciárias são 

questões que ocupam a agenda pública em momentos de total colapso do sistema 

prisional e de segurança, como está ocorrendo nos últimos anos, evidenciado a 

ilegalidade prisional, com a péssima atuação do Estado, insegurança e 

amontoamento de indivíduos em espaços de precarização. 

Os delitos diversos cobram um alto preço para aqueles que o cometem. A 

ilusão social de que as prisões brasileiras apenas apresentam regalias, como 

alimentação, boa estadia e segurança aos presos, é a prova do racismo estrutural 

que fomenta o senso comum de grande parte da população apoiada em discursos 

reproduzidos pelos meios de comunicação de massa. Sugere-se que, após 

determinado período de prisão, os apenados não tenham mais medo dela, mas sim, 

temam a sociedade tão humanizada, que não os recebam. Na prisão ocorre o 

reconhecimento entre pessoas que estão no mesmo processo, e ali, permanecem 

pela reincidência criminal.  
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 Como tema socioeconômico, jurídico e político, o sistema penitenciário tem 

dificultado a reintegração do apenado. A organização prisional é realizada de forma 

a elucidar ao preso que ele está na camada social mais baixa, enquanto a sociedade 

os rotula e define pessoas, associando características a criminalidade. Considera-se 

que a vulnerabilidade social não é justificativa para a criminalidade, mas o combate 

à pobreza é um elemento para a diminuição da criminalidade.  

 

2.4 PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO VERSUS EDUCAÇÃO: SÍNTESE DE 

PROTEÇÃO JURÍDICA 

 

Quando a assunto é de atendimento ao egresso do sistema prisional, o 

preconceito é uma barreira a ser enfrentada na busca pelo espaço social, 

principalmente no mercado de trabalho. Ainda prevalece a ideia de que contratação 

de um ex-detento poderia tirar a vaga de um “pai de família”, por exemplo. Desta 

forma, permanece o rótulo de criminoso dificultando a política assistencial de 

reinserção. 

Para Adorno (1995, p. 45-46), o princípio da igualdade de todos perante a lei 

é herança do pensamento político clássico. Compreende-se por esse princípio: 

 
[...] que todos os cidadãos devem estar submetidos às mesmas leis 
independentemente de suas diferenças de classe, gênero, etnia, 
procedência regional, convicção religiosa ou política, bem como que todos 
devem ter mesmos direitos assegurados constitucionalmente, portanto, as 
leis não podem discriminar privilégios e, por essa via, promover a exclusão 
de uns em benefício de outros. 

 
Ao longo da história punitiva se utilizaram vários procedimentos de punição, 

ligados ao sistema econômico e cultural de cada época. Na atual condição do Brasil, 

o Estado passa por crise severa na segurança pública, com a fragilidade dos 

organismos operadores da segurança, crise de identidade(s) institucionais, 

violências extremadas enquanto negação de direitos básicos por conta do Estado, 

dentre outras o que acarreta e fomenta os discursos de ódio a população carcerária 

numa totalidade. 

Segundo Adorno (2000, p. 135) os cidadãos da classe baixa na condição de 

vítima ou réu, são os protagonistas principais dos fatos violentos que aparecem na 

mídia. No entanto, os cidadãos das classes médias e altas, são menos vulneráveis à 

violência fatal, mas mais vulneráveis aos ataques a seu patrimônio pessoal. Nesse 
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sentido, se observa que essas pessoas “são aquelas que dispõem de maior 

capacidade de pressão sobre as autoridades públicas ao mesmo tempo em que 

parecem ocupar mais espaço na mídia enquanto agentes formadores de opinião 

pública”. Logo, essa afirmação resulta na distorção em que “os protagonistas da 

violência fatal não são necessariamente aqueles capazes de influenciar a 

formulação e implementação de políticas de segurança pública em qualquer direção 

que seja”. 

A distorção apresentada influencia a vida do egresso do sistema prisional, 

uma vez que, na maioria dos casos, são pertencentes as classes subalternizadas e 

vulnerabilizadas que costumeiramente são o foco dos pré-julgamentos e do não 

acolhimento ou investimento público, prejudicando demasiadamente uma parcela da 

população que pode e deve participar da implementação de políticas em relação ao 

enfrentamento da violência.  

Há décadas se tem lutado para a desmistificação do egresso, e a insegurança 

pela qual perpassa a sociedade brasileira, rodeada por falsas noções do sistema 

prisional, bem como equiparação de crimes comuns para com os de colarinho 

branco. Assinala-se também há um desconhecimento quanto a efetividade das 

penas, desconhecimento dos trâmites legais, sua aplicabilidade, o tempo acometido 

pelo Poder Judiciário no julgamento de processos, dentre outras inúmeras questões 

não divulgadas pela mídia brasileira, nem tampouco refletidas pela entidade social. 

Sobretudo, a ineficácia de políticas de segurança e justiça penal é a ausência 

de consenso na aplicabilidade da lei e ordem. Na maior parte do país há raras 

manifestações de solidariedade entre classes sociais, ou seja, entre ricos e pobres, 

aqueles protegidos pelas leis e os excluídos. A partir do momento que a ligação 

entre as classes, a segregação e o isolamento tendem a agravar os conflitos. A luta 

pelo espaço e as pressões em torno das autoridades acarretam na implementação 

de proteção e segurança para determinados segmentos sociais em detrimento de 

outros (ADORNO, 2000, p. 135-136).  

Ainda, contribui para o preconceito, o status a determinados indivíduos que 

são escolhidos por meio da seleção de bens tutelados penalmente e dos 

comportamentos ofensivos destes bens. De acordo com Julião (2011, p. 144) “para 

a criminologia crítica qualquer reforma que se possa fazer no campo penitenciário 
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não terá maiores vantagens, visto que, mantendo-se a mesma estrutura do sistema 

capitalista, a prisão manterá a sua função repressiva e estigmatizadora”. 

Consoante aos estudos de Julião, este critica o sistema penal: 

 
Considerada como uma das leis mais modernas do mundo, muitos 
militantes no exercício da aplicação do direito – cientes da realidade social 
brasileira, embora reconheçam que os seus mandamentos sejam louváveis 
– afirmam que a LEP é inexequível em muitos de seus dispositivos, 
principalmente porque, por falta de estrutura adequada, pouca coisa será 
aplicada na prática quanto ao cumprimento das penas privativas de 
liberdade e, principalmente, com relação às medidas alternativas previstas. 
Impedindo o excesso ou o desvio da execução que possa vir a 
comprometer a dignidade e a humanidade da execução, a Lei de Execução 
Penal torna expressa a extensão de direitos constitucionais aos presos e 
internos, assegurando também condições para que eles possam 
desenvolver-se no sentido da reinserção social com o afastamento de 
inúmeros problemas surgidos com o encarceramento. Como principais 
direitos de índole constitucional, são reconhecidos e assegurados, entre 
outros: o direito à vida; o direito à integridade física e moral; o direito à 
propriedade material e imaterial; o direito à liberdade de consciência e de 
convicção religiosa; o direito à instrução; o direito à assistência judiciária; o 
direito às atividades relativas às ciências, às letras, às artes e à tecnologia, 
etc. (JULIÃO, 2011, p. 146). 

 
 Como tentativa de reinserção social do egresso, em busca de projetos de não 

discriminação, se tem nos últimos anos maior preocupação com a capacitação 

profissional do interno, embora ainda haja pouca discussão sobre o tema. Segundo 

Julião (2011, p. 148) mesmo com a qualificação profissional dos apenados 

dificilmente os egressos serão inseridos no mercado formal de trabalho. Verifica-se 

essa afirmação aliada às taxas de desemprego do país, que, em conjunto com o 

estigma atribuído aos egressos tornar-se difícil sua inserção.  

 Além do trabalho, se tem a assistência educacional:  
 

O direito à educação escolar como condição inalienável de uma real 
liberdade de formação (desenvolvimento da personalidade) e instrumento 
indispensável da própria emancipação (progresso social e participação 
democrática) é um direito humano essencial para a realização da liberdade 
e para que esta seja utilizada em prol do bem comum. Dessa forma, ao se 
abordar a educação para os jovens e adultos (EJA) em situação de privação 
de liberdade, é importante ter claro que os reclusos, embora privados de 
liberdade, mantêm a titularidade dos demais direitos fundamentais 
(integridade física, psicológica e moral). O acesso ao direito à educação lhe 
deve ser assegurado universalmente na perspectiva acima delineada e em 
respeito às normas que o asseguram (JULIÃO, 2011, p. 148). 

 
Ao demonstrar algumas ideias, se destaca o discurso sobre o papel do 

sistema penitenciário como instituição de controle social, com a proposta de 

ressocialização do apenado, mas é visível que existem movimentos políticos e 
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Ideológicos com o intuito de segregar apenado, justificando ações pelo medo 

causado pelas ações de violência gerados por uma constante desordem social. 

 

2.5 ANALFABETISMO PÓS-CÁRCERE: A LÓGICA (IR)RACIONAL DA 

DISCRIMINAÇÃO AOS CIDADÃOS-EGRESSOS E AFETAÇÃO  SOCIAL  

 

A luta contra o estigma e preconceito dos egressos do sistema prisional 

também passa pelos processos educativos pós-cárcere. Conforme bases 

estatísticas e dados, a maior parcela de apenados tem baixa escolaridade ao 

adentrar nas unidades prisionais. Dentro delas, deveria haver a assistência 

educacional para todos aqueles que se encontram inseridos nesse sistema. 

Contudo, a oferta da instrução escolar alcança alguns apenados do regime fechado, 

sendo que, os demais ficam a mercê da sorte da abertura de vagas, estruturação 

física e profissional e logística de segurança das penitenciárias, necessária para 

manter a organização. 

Assim, o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional - 

PEESP, criado pelo Decreto-Lei 7.626/2011 prevê a execução de ações com órgãos 

federais, estaduais, municipais, e do Distrito Federal, com atribuições nas áreas de 

educação e de execução penal, a fim de atingir metas de formação educacional da 

população carcerária, contribuindo, desta forma, para a universalização da 

alfabetização e para a ampliação da oferta de educação no sistema prisional, e com 

isso fortalecer a integração entre o EJA e a Educação Profissional e Tecnológica no 

sistema. 

Entretanto, embora haja essa política, de suma relevância, devemos também 

nos ater para com políticas pós-cárcere. Quais são os mecanismos que acolhem os 

egressos do sistema prisional quando o assunto é educação? Muitas instituições de 

ensino tanto públicas quanto privadas não ofertam políticas de integração para 

esses indivíduos, pelo contrário, há grande resistência em atendê-los. 

Nesse contexto, a educação nas prisões brasileiras é regulada por uma 

parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Justiça, com apoio da 

UNESCO, compreendendo a educação nas prisões integrante da agenda 

internacional de Educação para Todos e da Década das Nações Unidas para a 

Alfabetização. 
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Logo, é responsabilidade de todos, incluindo a sociedade civil, a implantação 

de políticas públicas nos estabelecimentos institucionais de educação para atender 

os diferentes níveis de ensino, antes, durante e pós-prisão. Nesse prisma, determina 

a Resolução 02/201051 quanto as Diretrizes Nacionais para a oferta de educação 

para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos 

penais. 

Assim, como proposta emancipadora nas prisões, para Julião e Onofre (2013, 

p. 56) a educação é direito humano fundamental, levando ao reconhecimento do 

indivíduo privado de liberdade como sujeito de direitos. Mas a educação não tem 

sido viabilizada em nesse sentido, sugerindo que os fins da educação nas unidades 

prisionais são distintos dos fins da pena, a qual tem buscado somente a punição, 

sem práticas educativas. Portanto, corrigir essa falha do sistema prisional é uma 

exigência da educação para todos, pois o reconhecimento da cidadania pelos 

apenados é o ponto de partida para a defesa de seus direitos educativos.   

Diante do exposto, se verificou que há normativas que buscam assegurar aos 

apenados o acesso a educação dentro das unidades prisionais, na modalidade de 

educação para jovens e adultos – EJA. Desta forma, um dos papeis da educação 

em conjunto com o sistema penal/prisional, está o de incentivar a busca pela 

continuidade do ensino fora do cárcere. Sabe-se que, a partir do momento que um 

                                            
51 Art. 3º A oferta de educação para jovens e adultos em estabelecimentos penais obedecerá às 

seguintes orientações: I – é atribuição do órgão responsável pela educação nos Estados e no Distrito 
Federal (Secretaria de Educação ou órgão equivalente) e deverá ser realizada em articulação com os 
órgãos responsáveis pela sua administração penitenciária, exceto nas penitenciárias federais, cujos 
programas educacionais estarão sob a responsabilidade do Ministério da Educação em articulação 
com o Ministério da Justiça, que poderá celebrar convênios com Estados, Distrito Federal e 
Municípios; II – será financiada com as fontes de recursos públicos vinculados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, entre as quais o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), destinados à modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos e, de forma complementar, com outras fontes estaduais e federais; III 
– estará associada às ações complementares de cultura, esporte, inclusão digital, educação 
profissional, fomento à leitura e a programas de implantação, recuperação e manutenção de 
bibliotecas destinadas ao atendimento à população privada de liberdade, inclusive as ações de 
valorização dos profissionais que trabalham nesses espaços; IV – promoverá o envolvimento da 
comunidade e dos familiares dos indivíduos em situação de privação de liberdade e preverá 
atendimento diferenciado de acordo com as especificidades de cada medida e/ou regime prisional, 
considerando as necessidades de inclusão e acessibilidade, bem como as peculiaridades de gênero, 
raça e etnia, credo, idade e condição social da população atendida; V – poderá ser realizada 
mediante vinculação a unidades educacionais e a programas que funcionam fora dos 
estabelecimentos penais; VI – desenvolverá políticas de elevação de escolaridade associada à 
qualificação profissional, articulando-as, também, de maneira intersetorial, a políticas e programas 
destinados a jovens e adultos; VII – contemplará o atendimento em todos os turnos; VIII – será 
organizada de modo a atender às peculiaridades de tempo, espaço e rotatividade da população 
carcerária levando em consideração a flexibilidade prevista no art. 23 da Lei nº 9.394/96 (LDB) 
(BRASIL, 2010). 
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apenado cumpre sua pena, ao sair da unidade prisional, na maioria das vezes, a 

maior luta é em busca de trabalho, portanto, é também importante que esses 

indivíduos tenham consciência da necessidade de garantir o direito a educação. 

Quanto a educação, em dados gerais, de acordo com o Ministério da 

Educação, no que tange ao analfabetismo, criou-se o Programa Brasil Alfabetizado, 

ação do Governo Federal, com colaboração com estados, Distrito Federal e 

municípios. De acordo com o MEC (2012)52: “o programa garante recursos 

suplementares para a formação dos alfabetizadores; aquisição e produção de 

material pedagógico; alimentação escolar e transporte dos alfabetizandos. Prevê, 

ainda, bolsas para alfabetizadores e coordenadores voluntários do programa”. 

Dessa maneira constata-se que a população em geral, “o nível de instrução 

cresceu de 2007 para 2014, sendo que o grupo de pessoas com pelo menos 11 

anos de estudo, na população de 25 anos ou mais de idade, passou de 33,6% para 

42,5%”. Ainda, quanto ao nível de instrução feminino, este se manteve mais elevado 

que o masculino. “Em 2014, no contingente de 25 anos ou mais de idade, a parcela 

com pelo menos 11 anos de estudo representava 40,3%, para os homens e 44,5%, 

para as mulheres” (IBGE, 2019). 

Em alguns estados brasileiros, os egressos são atendidos por projetos que os 

auxiliam em busca de emprego. Mas é mais difícil criarem-se projetos que ofertam 

ajuda em busca de melhorar a condição de vida por meio dos processos educativos. 

Estudar em uma universidade, por exemplo, é um processo difícil. O maior desavio 

está no ingresso, pois, muitas vezes o indivíduo não tem condições econômicas em 

pagar o curso de graduação, não tem instrução escolar mínima exigida, não tem 

acesso de materiais adequados para estudar, além do preconceito e outros 

inúmeros fatores que colaboram para que os egressos do sistema prisional não 

continuem estudando, ou não busquem iniciarem um processo educativo. 

Em muitas ocasiões a educação com a liberdade pode diminuir as 

desigualdades sociais. A negligência de alguns para com a escola em momento 

adequado de aprendizagem, ou a falta de interesse, parte, por vezes, da educação 

que não conversa com os indivíduos sociais amplia o processo de evasão. A 

questão pedagógica na educação de jovens e adultos referente a superação das 

                                            
52 Analfabetismo no país cai de 11,5% para 8,7% nos últimos oito anos. In: Ministério da Educação. 

2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34167. 
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dificuldades que a evasão gerou, seja pelo tempo que o distanciou da rotina escolar 

ou seja pelos traumas que levaram à evasão, são ainda maiores quando se trata da 

educação do homem preso.  

Segundo Onofre (2007, p.11), há complexidade na área da educação, sem 

respostas imediatas ou soluções rápidas, necessitando a formulação de projetos 

sociais e educacionais voltados para os sujeitos que sofrem mitigação de direitos 

(excluídos, marginalizados, etc.). 

Consoante aos estudos de Pires e Silva (2015, p. 62), a sociedade brasileira é 

profundamente desigual, e os indivíduos tem direito determinado por meio da sua 

condição homem, branco, proprietário, cristão, heterossexual, não portador de 

necessidades especiais, “há que se reivindicar, para o tratamento propriamente 

crítico do direito, lentes de análise que privilegiem os diversos critérios de 

hierarquização presentes na formação social brasileira”. 

Portanto, não há sentido em afirmar que uma pessoa ao sair no sistema 

prisional, se amparada por mecanismos sociais educativos, de elucidação de ideias, 

irá cometer crimes contra eles. Também é ilógico não ter leis que amparem os 

egressos que querem continuar estudando, no sentido de oportunizar meios que 

colaborem para o desenvolvimento intelectual desses, no sentido de ter instituições 

de instrução escolar que os acolham, levando em consideração que a maioria dos 

apenados são jovens, com alta capacidade de aprendizagem, assim: 

  

Pensar a educação para pessoas em situação de privação e restrição de 
liberdade pressupõe compreender que esta educação acontece em um 
espaço peculiar, onde se encontram duas lógicas opostas ao que significa o 
processo de reabilitação: o princípio fundamental da educação, que é por 
essência transformadora, e a cultura prisional, que visa adaptar o indivíduo 
ao cárcere. Tomando-se por esse ângulo, estamos diante de uma situação 
paradoxal, e um dos desafios a ser enfrentado é o de encontrar caminhos 
para o desenvolvimento de uma educação emancipadora em um espaço 
historicamente marcado pela cultura da opressão e repleto de contradições: 
isola-se para (re)socializar, pune-se para reeducar (ONOFRE, 2015, p. 
240). 

 
Portanto, para Foucault (2014) “a educação do detento é, por parte do poder 

público, ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e 

uma obrigação para com o detento”. Sendo que, o ideal seria que a escola brasileira 

alcançasse todas as camadas sociais, em período escolar adequado para cada 

idade, em diversas realidades políticas, econômicas, culturais e sociais. Mas, a partir 

do momento que esse mecanismo educacional não funciona adequadamente para 
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todos, e, que alguns indivíduos passam a fazer parte do sistema punitivo do Estado, 

outra possibilidade é a oferta de educação pós-cárcere.   
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CAPÍTULO 3. APLICAÇÃO DE AÇÕES AFIRMATIVAS AOS APENADOS E 

CIDADÃOS-EGRESSOS DO ESTADO DO PARANÁ E DA PEFB53 

 

Acredita-se primeiramente ser importante discorrer acerca do sistema 

prisional do Estado do Paraná para após analisar os processos educacionais. Desta 

forma, a criação de instituições prisionais, das leis e teorias criminais teve seu início 

a partir do século XVII, na sociedade moderna, e o encarceramento de pessoas que 

desobedecem as regras sociais, surgiu antes da história ocidental cristã (Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento Penitenciário - ESPEN). Para Silveira (2009, p. 16), a 

implementação do sistema prisional no Paraná, se deu a partir da Primeira 

República, com atividades educacionais e laborativas dentro dos presídios, baseado 

nas técnicas europeias e americanas. 

Aprovado pelo Decreto Estadual nº. 1276 de 31 de outubro de 1995, o 

Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná regula o sistema prisional. O Estatuto 

determina os órgãos que compõe o sistema penitenciário do Estado, coordenado 

pelo Departamento Penitenciário, sendo eles: Estabelecimentos Presidiários; 

Estabelecimentos Penitenciários; Estabelecimentos Agrícolas, Industriais ou Mistos; 

Estabelecimentos Médico-Penais; Centro de Observação Criminológica e Triagem; 

Casa do Albergado e Patronato e Pró-Egresso. 

Para o DEPEN/PR em 02 de junho de 1880 se estabeleceram objetivos para 

a construção da primeira penitenciária da Província, que contou com a presença do 

Presidente da Província, Imperador, e do Chefe da Polícia. Nesse período, por 

motivos financeiros e políticos, com a queda do Império, a construção da 

penitenciária foi adiada.  

No ano de 1905, o governo paranaense adquiriu um edifício, no bairro Ahú, 

em Curitiba, antigo Hospício de Nossa Senhora da Luz, no qual seria instalada a 

penitenciária do Estado. Por meio da Lei nº 808, de 05 de maio de 1908, se 

autorizou ao Poder Executivo instituir o regime penitenciário no Estado, ocorrendo a 

instalação da penitenciária no prédio.  

Os dados fornecidos pelo DEPEN/PR afirmam que ainda no ano de 1905, foi 

editado o Decreto nº 564, de 23 de setembro54, que “institui o primeiro regulamento 

                                            
53 Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão - PEFB. 
54 O referido decreto não está disponível para consulta online. 
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da Penitenciária do Estado, vinculada à jurisdição da Secretaria de Estado dos 

Negócios do Interior, Justiça e Instrução Pública”. A penitenciária foi denominada de 

Prisão Provisória do Ahú, desativada em 2006, e os presos transferidos para 

estabelecimentos penais na região metropolitana de Curitiba. O sistema 

penitenciário do Paraná, atualmente, é gerido pelo Departamento Penitenciário do 

Estado, em conjunto com a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. 

Esses estabelecimentos citados anteriormente tem a função de cumprimento 

de pena, guardando os apenados, com o objetivo de reinserção social. Devendo 

oferecer condições que possibilitem a realização do que determina a Constituição 

Federal e a Lei de Execução Penal, a fim de tornar o apenado em egresso reinserido 

socialmente, capaz de atender o que determina o ordenamento jurídico, integrando-

o ao ensino e trabalho justo e igualitário.  

 Contudo, o atual sistema prisional está colaborando para a desqualificação e 

desumanização do apenado, o qual, quando tem oportunidade, chega à sala de aula 

desmotivado. A educação tem como função além de construir conhecimento, torná-

lo consciente de sua capacidade de superação de obstáculos, sendo que, mesmo 

dentro dos estabelecimentos prisionais, dentre as funções da escola, está a social, 

compreendida como a socialização do conhecimento. 

De acordo com o Departamento Penitenciário – DEPEN/PR, “o processo de 

escolarização no sistema prisional iniciou-se com uma parceria entre a Secretaria de 

Estado da Justiça e a Secretaria de Estado da Educação, por meio do termo de 

acordo especial de amparo técnico, em 1ª de fevereiro de 1982”. 

 A parceria desenvolveu-se em ação conjunta entre a Secretaria de Estado da 

Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU) e a Secretaria de Estado e Educação 

(SEED), ofertando aos apenados e funcionários do sistema penitenciário do Estado 

do Paraná a escolarização no âmbito do 1º e 2º graus, por meio da modalidade de 

ensino supletivo. A escola foi implantada como Centro de Orientação da 

Aprendizagem, órgão vinculado ao Centro de Estudos Supletivos de Curitiba, 

conforme Resolução 80/82 SEJU/SEED e Resolução 1707/82 – SEED, ambas55 de 

28/06/82. 

 Por meio da Resolução 1707/82 – SEED foi autorizado o desenvolvimento de 

Cursos Supletivos, com avaliação fora do processo. O estabelecimento prisional de 

                                            
55 O referido decreto não está disponível para consulta online. 
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Curitiba mantinha uma estrutura reduzida de professores, os quais preparavam os 

alunos para exames de equivalência correspondentes às quatros primeiras séries56 

do 1º grau e aos exames supletivos de educação geral. As avaliações eram 

realizadas pelo próprio Centro, por uma equipe e sob a supervisão do Departamento 

de Ensino Supletivo/SEED. Após a experiência, o Centro passou a ser Núcleo 

Avançado de Estudos Supletivos – NAES Dr. Mário Faraco, a partir da Resolução 

2088/87/SEED57. 

 O funcionamento dessa modalidade de ensino perdurou por 14 anos. A 

experiência pedagógica foi bem sucedida, acarretando na transformação do NAES 

Dr. Mario Faraco em Centro de Estudos Supletivos de 1º e 2º graus, possibilitando a 

autonomia no atendimento aos alunos/apenados com cursos e exames incluindo o 

ensino profissionalizante. 

 Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, o 

centro de ensino nas unidades prisionais passou a se chamar Centro Estadual de 

Educação Básica de Jovens e Adultos (CEEBJA). Na maioria desses centros há 

apenas uma coordenação pedagógica com professores. Atualmente, com base nas 

informações do DEPEN/PR, o responsável pelos profissionais docentes é o SEED, 

enquanto que a responsabilização pelo pagamento dos salários cabe a SEJU, bem 

como a oferta de condições infraestruturas. 

 Com a organização dessas ações, o Departamento Penitenciário reestruturou 

a Divisão de Educação (DIED), subordinando-a a direção da Escola Penitenciária. 

As unidades penais contam com pedagogos e servidores do Departamento 

Penitenciário. Os objetivos do DIED centram-se na agregação, valorização e 

promoção o desenvolvimento dos profissionais que atuam na área de escolarização 

formal e informal de apenados, para contribuir com a efetivação do tratamento penal. 

 Desta forma, a principal ação afirmativa estabelecida na unidade prisional de 

Francisco Beltrão, bem como em vários outros estabelecimentos prisionais do 

Estado, é o Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos – CEEBJA. 

Tem o objetivo que vai além da transmissão do conhecimento científico e a 

conquista da certificação. Acima de tudo, busca a inclusão social e a emancipação 

                                            
56 Atualmente a nomenclatura em relação aos períodos de estudos foram alterados para anos do 

Ensino Fundamental, antigo 1º grau. 
57 A referida resolução não está disponível para consulta online. 
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do aluno, formando-o crítico e reflexivo, a fim de serem maiores suas chances de 

êxito social.   

 Na oferta de instrução escolar nas unidades prisionais, é importante o 

desenvolvimento da formação inicial e a continuada, relacionando-as, e que o 

sistema prisional, juntamente com o educacional, deem condições de qualificação 

profissional direcionada e específica para o trabalho. 

 Para melhor eficácia educacional, há necessidade dos educadores possuírem 

além do conhecimento acadêmico, possuir compreensão do local de pertencimento 

do educando na busca do desenvolvimento da ação pedagógica que seja de 

apropriação real do saber. 

 Tem-se que a função social do CEEBJA é fazer com que aluno se sinta 

acolhido e valorizado, o levando a perceber que a experiência vivenciada tem valor e 

conhecimento. Também, buscar com que o apenado perceba que é capaz de 

interferir criticamente, de transformar a realidade em que vive, de lutar pela justiça 

social e pela solidariedade humana, compreendendo que a inserção no mercado de 

trabalho é uma consequência de toda preparação que receberá no contexto escolar. 

 Nesse sentido, garantido na Lei de Diretrizes e Bases – LDB, conforme 

determina o art. 37: 

 
A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na 
idade própria. § 1º Os sistemas de ensino assegurarão, gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do 
alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos 
e exames. § 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 
complementares entre si (BRASIL, 1996). 

 

 Embora o referido dispositivo legal não trate especificamente dos apenados, 

se pode verificar a importância do ensino para jovens e adultos, pois a educação é 

destinada àqueles que não tiveram acesso em idade própria, não havendo 

impedimentos plausíveis para que ela não seja ofertada nas penitenciárias. É nesse 

sentido que deve haver mais ações afirmativas em prol do melhoramento do cenário 

carcerário brasileiro. Para que isso ocorra, essas ações devem ser voltadas para a 

educação, no desenvolvimento dos apenados, por meio do processo de ensino-

aprendizagem, de qualidade. 



  

88 
 

 Outra ação afirmativa, se suma importância para a valorização do apenado, 

relacionado com a relevância da educação, se refere a semana cultural  Cidadania 

nos Presídios. Esse é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná58, com 

iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e tem por objetivo estudar uma 

nova sistemática de execução penal no país, bem como assegurar o pleno exercício 

de direito à integridade pessoal e à dignidade nos presídios.  

De acordo com o CNJ, o Projeto discute nova metodologia, revendo o 

funcionamento das varas de execução penal e a superocupação dos presídios, com 

o reforço da interlocução e interação de todos aqueles que intervêm no processo e 

nas rotinas da execução penal, pois, o modelo prisional adotado no Brasil está 

atribuindo força a um ciclo de violências que se projeta para toda a sociedade, 

pouco estimulando a transformação dos apenados.  

Segundo Andriola (2013, p. 187), essa “[...] possibilidade de elevação dos 

alunos presos à categoria de cidadãos ativos, críticos e reflexivos precisa ser 

entendida como reflexo de uma proposta formativa, bem como da atuação dos 

professores”. 

Nesse sentido, o Projeto se volta também aos egressos do sistema prisional. 

A proposta busca unir poderes públicos e a sociedade civil, a fim de solucionar 

problemáticas que podem interferir na reincidência criminal. Portanto, busca-se a 

inclusão social dos ex-apenados e o apoio às suas famílias. 

De acordo com o Projeto, se formou o Escritório Social e uma equipe 

multidisciplinar fica à disposição dos egressos e de seus familiares, orientando-os e 

prestando apoio social, como assistência psicossocial, a saúde, capacitação 

profissional, dentre outras, em busca da reintegração social. Contudo, na prática, vê-

se que poucas são as unidades prisionais que conseguiram implementar em sua 

organização o Escritório Social.  

Já no Estado do Paraná, em 2017 foi inaugurado o segundo Escritório Social 

do país, prestando assistência às pessoas em monitoração eletrônica e egressas do 

sistema prisional do Estado, em parceria com o CNJ e o Projeto Cidadania nos 

Presídios. O objetivo é oferecer em ambiente conjunto atendimentos para dar 

suporte em diversas áreas. Para realização do trabalho, a equipe do Escritório 

                                            
58 Projeto Cidadania nos Presídios é lançado oficialmente no TJPR, 2016. Disponível em: 
https://www.tjpr.jus.br/noticias/-/asset_publisher/9jZB/content/projeto-cidadania-nos-presidios-e-
lancado-oficialmente-no-tjpr/18319?inheritRedirect=false 
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Social avalia e monitora as pessoas atendidas e realiza interlocução com outras 

instituições públicas.  

Para realizar o acompanhamento, o Governo do Estado tem apoio das redes 

municipais e estaduais de educação, saúde, esporte, cultura e assistência social. 

Ainda, busca parcerias com instituições (públicas, privadas e do terceiro setor) que 

possam contribuir para a reintegração dessas pessoas na sociedade. Entretanto, no 

Estado do Paraná, os demais regimes, como regime aberto, liberdade condicional, 

sentenciados com trabalhos externos, prestação de serviços à comunidade e 

suspensão condicional da pena, não são abrangidos pelo Escritório Social, são, em 

regra, assistidos pelo Patronato Penitenciário. 

Especificamente no Município de Francisco Beltrão, na Penitenciária 

Estadual, não há dados acerca do Escritório Social, mas verifica-se a aplicação do 

Projeto com a semana cultural, em busca de melhorar o cenário carcerário e a 

valorização do ensino para os apenados. O desenvolvimento dessa atividade 

demonstra a preocupação em oferecer atividades educacionais aos apenados, 

possibilitando o crescimento intelectual e humano. 

No desenvolvimento do trabalho foram demonstradas algumas das ações 

afirmativas aos cidadãos egressos e para àqueles que ainda estão em cumprimento 

da pena. Nem todos os projetos e políticas públicas estão descritos pelas 

instituições, sendo que, poucas são efetivadas, mas observou-se que as ações 

afirmativas, em suas definições, introduzem a ideia central da necessidade de 

promover a representação de grupos minoritários na sociedade, com intuito de 

assegurar o acesso a determinados bens e direitos. 

 

3.1 APENADOS E EGRESSOS: RESPONSABILIDADE EM EDUCAÇÃO E 

HIPOSSUFICIÊNCIA NA ESCOLA BÁSICA  

 

Anteriormente se estudou algumas das ações afirmativas que contribuem 

para uma estrutura mais humanizada no sistema prisional no atendimento dos 

apenados e egressos. Nesse tópico serão abordadas as dificuldades perpassadas 

pela escola básica e o quanto ela pode contribuir no atendimento aos egressos.  

O sistema penitenciário paranaense conta com a Resolução nº 2 de 19 de 

maio de 2010, a qual dispõe sobre as Diretrizes Nacionais, citada anteriormente, 
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visando à oferta de educação para jovens e adultos privados de liberdade nos 

estabelecimentos penais.  

A educação será estabelecida da seguinte forma, de acordo com os artigos 1º 

e 2º, da Resolução:  

 

Art. 1º Ficam estabelecidas as Diretrizes Nacionais para a oferta de 
educação para jovens e adultos privados de liberdade em estabelecimentos 
penais, na forma desta Resolução. Art. 2º As ações de educação em 
contexto de privação de liberdade devem estar calcadas na legislação 
educacional vigente no país, na Lei de Execução Penal, nos tratados 
internacionais firmados pelo Brasil no âmbito das políticas de direitos 
humanos e privação de liberdade, devendo atender às especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de educação e ensino e são extensivas aos 
presos provisórios, condenados, egressos do sistema prisional e àqueles 
que cumprem medidas de segurança (BRASIL, 2010). 

Foram mais de cem anos para se chegar ao sistema prisional paranaense 

atual. Em relação à assistência educacional, a realidade no Estado do Paraná é 

relativamente recente, e falta muito a se construir a fim de alcançar as metas 

prometidas pelo Estado. A Resolução nº 2 de 2010 foi um impulso na construção 

educativa dentro das penitenciárias, porém com muitos desafios.  

Segundo Onofre (2009, p. 70), a educação nas prisões é desafio enfrentado 

pelos organismos públicos diante das especificidades dos problemas, entretanto, 

não diferem dos problemas que o sistema público de ensino, em geral, enfrenta no 

seu dia a dia. Embora o sistema penitenciário busque conseguir “que a escola seja 

mais um dos elementos daquilo que Foucault chamou de ‘técnica penitenciária’, ela 

pode ser um espaço de produção de conhecimento, de estudo, de estabelecimento 

de vínculos, de relações éticas, de questionamentos, de participação”. 

Nota-se com a Tabela 5, que as regiões mais desenvolvidas 

economicamente, como Sul e Sudeste, são aquelas em que as pessoas 

permanecem mais tempo estudando em instituições de ensino. Em relação ao ano 

de 2016 e anos posteriores, o 1º ano do Ensino Fundamental é incluído no cálculo 

da escolaridade, refletindo a crescente participação de alunos do Ensino 

Fundamental de 9 anos na faixa etária considerada para o cálculo. 
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Tabela 5: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos – Brasil – 2012 à 2017 

– em anos de estudo 

 

REGIÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 

BRASIL 9,7 9,9 10,0 10,1 10,2 11,2 10,3 11,3 

Norte 8,9 9,1 9,1 9,3 9,4 10,4 9,7 10,7 

Nordeste 8,8 8,9 9,1 9,3 9,4 10,4 9,6 10,6 

Sudeste 10,4 10,5 10,6 10,6 10,7 11,7 10,8 11,8 

Sul 10,2 10,3 10,4 10,4 10,5 11,5 10,6 11,6 

Centro-
Oeste 

10,0 10,2 10,2 10,3 10,4 11,4 10,6 11,6 

Fonte: IBGE/Pnad Contínua, 2018, adaptado pela Autora, 2019. 

 
As informações da Oxfam Brasil (2017, p. 60) remetem-se as pesquisas cujas 

conclusões são de que muitos indivíduos estão excluídos da escola, principalmente 

na educação infantil, aos últimos anos do ensino fundamental e ensino médio. Até 

2018, 75% das crianças menores de quatro anos de idade não estavam em creches 

ou escolas. A taxa de conclusão do ensino fundamental foi de 76%, e a do ensino 

médio de 59%, portanto, quatro em cada 10 jovens de 15 a 19 anos não concluem o 

ensino médio.  

Outra problemática preocupante para a Oxfam, é a taxa de abandono escolar. 

Maior no ensino médio (6,8%) e nos anos finais do ensino fundamental (3,2%) do 

que no início do ensino fundamental (1%). Esse cenário afeta desigualmente negros 

e brancos, pobres e ricos, zona rural e zona urbana. 

A universalização da educação básica é tema que precisa ocupar a agenda 

prioritária do Estado, principalmente após a crise econômica, social e política dos 

últimos anos, com um cenário imprevisível. Deve-se voltar para a centralidade do 

processo de aprendizagem, com ambientes adequados e o fortalecimento de 

alianças em nível nacional, estadual e municipal, abrangendo a educação para 

jovens e adultos, tem-se urgência que a Educação ganhe prioridade na pauta 

nacional para que o País se desenvolva de forma mais justa. 

De acordo com o Anuário Brasileiro de Educação Básica (2018, p. 8), se 

verídico é o fato que a escola não é a solução para todos os problemas, “há 

evidências científicas suficientes para afirmar que as principais mazelas das quais a 

sociedade brasileira padece há décadas – ou, por que não dizer, séculos – 

relacionam-se a um sistema educativo de baixa qualidade”, perpetuando diferenças, 

principalmente econômicas.   
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Essas diferenças acarretam nos dados apresentados por diversas instituições 

e estudos, como pelo Atlas da Violência (2018, p. 3), informando que em 2016 o 

país alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, que equivale a taxa de 30,3 

mortes para cada 100 mil habitantes, correspondendo a 30 vezes a taxa da Europa. 

Na última década 553 mil pessoas perderam suas vidas devido à violência 

intencional no Brasil. Para Sinhoretto e Lima: 

 

O fato é que numa cultura política que há séculos reconhece a violência 
como linguagem legítima da ação do Estado há, paradoxalmente, vários 
interditos morais, justificativas de natureza econômica e de modelo de 
desenvolvimento que impedem que o Brasil se veja como um país desigual, 
racista e violento. Por trás de uma imagem de nação pacífica, estamos a 
contar inúmeros recordes de violações de direitos humanos e lideramos 
vários rankings de criminalidade, violências, desigualdades e desrespeito a 
direitos civis e sociais. E, como consequência, os impulsos de 
modernização democrática da sociedade brasileira avançam ainda de forma 
lenta e, em alguns casos, não impedem o retrocesso a práticas 
institucionalizadas do passado clientelista e patrimonialista do Brasil (2015, 
p. 138). 

 
Desta forma, abaixo seguem as Tabelas 6 e 7, que demonstram dados 

interessantes para análise do perfil socioeconômico da sociedade brasileira e 

especificamente, dados da educação básica nacional, e o que ela significa para 

aqueles que se encontram em privação de liberdade. 

Com base na Tabela 6, primeiramente identifica-se que o número de 

instituições escolares da rede pública não consegue atender a demanda de alunos. 

Segundo, a maioria dos estabelecimentos da rede pública de educação tem o nível 

socioeconômico médio-alto, ou seja, nesse nível, as casas dos alunos contam com 

uma quantidade maior de bens e a renda familiar mensal também é maior (entre 5 e 

7 salários mínimos) e os pais completaram o Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

93 
 

Tabela 6: Estabelecimentos da Educação Básica por Nível Socioeconômico (NSE) – 

2016 

 

Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar e MEC/Inep/INSE – Elaboração: Todos Pela Educação – Anuário 

Brasileiro de Educação Básica, 2018. 

 

Com base nas informações do Anuário Brasileiro de Educação Básica (2018, 

p. 11), o indicador de Nível Socioeconômico (NSE) foi elaborado em 2014, 

analisando as desigualdades relacionadas à Educação. Portanto, “ao situar em 

estratos socioeconômicos os alunos que compõem o universo das avaliações 

realizadas pelo Inep, permite comparar resultados educacionais de acordo com esse 

critério”. A partir das respostas dos alunos aos questionários do Inep, os dados são 

obtidos. As perguntas se referem a: posse de bens no domicílio; contratação de 

serviços, como mensalista ou diarista; renda familiar mensal; e escolaridade do pai e 

da mãe. 

A partir daí, os alunos são divididos de acordo com o nível NSE, conforme 

demonstrado nas Tabelas 6 e 7. É possível interpretar a partir da Tabela 7, que a 

maior número de alunos com NSE médio-alto em todas as redes, com 11.941.293 

milhões de alunos, sendo que, 11.415.748 milhões fazem parte da rede pública de 

educação, ainda, 5,5% tem o NSE baixo. 
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Tabela 7: Matrículas na Educação Básica por Nível Socioeconômico (NSE) – 2016 

 
Fonte: MEC/Inep/Censo Escolar e MEC/Inep/INSE – Elaboração: Todos Pela Educação - Anuário 

Brasileiro de Educação Básica, 2018. 

 

 Os dados mostram que o perfil socioeconômico da maioria dos alunos da 

educação básica está em patamar razoável em relação ao nível econômico, 

sugerindo que, maiores serão as chances desses alunos continuarem a ter 

possibilidades melhores de ensino. 

 Conforme documento Encontros do Mercosul Educacional (2006, p. 8) o 

Brasil forma cerca de 10 mil doutores a cada ano, mas ainda não conseguiu 

erradicar o analfabetismo. Esse fato remete aos inúmeros casos de analfabetismo 

carcerário, em que, grande parcela de apenados não sabe ler e escrever. Para 

Graciano e Schilling (2008, p. 112) por um lado se tem históricas restrições à 

educação de jovens e adultos, de outro, há o descaso, “por parte das autoridades 

nacionais responsáveis pela efetivação da educação, em relação à educação 

penitenciária, de tal modo que nem as insuficientes ações educativas destinadas à 

população jovem e adulta chegam ao sistema prisional”. 

 No Estado do Paraná, tem-se que o total de presos do DEPEN - PR, até o 

mês de junho de 2016, era de 19.451, os quais, apenas 1.043 possuíam algum grau 

de escolaridade, como ensino médio completo, superior incompleto, superior 

completo e pós-graduação, conforme apresentado na Tabela 08. 
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Tabela 8: Situação dos detentos quanto à escolaridade - 2016 

TOTAL DE PRESOS DO DEPEN/PR 19.451 

TOTAL DE PRESOS A SEREM ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 18.408 

TOTAL DE PRESOS COM ENSINO MÉDIO COMPLETO, SUPERIOR 
INCOMPLETO, SUPERIOR COMPLETO, PÓS-GRADUAÇÃO 

1.043 

TOTAL DE PRESOS MATRICULADOS E COM EFETIVA FREQUÊNCIA 3.642 

PORCENTAGEM DE ATENDIMENTO NO ESTADO 19,78% 

      Fonte: Departamento de Execução Penal (DEPEN/PR, jun./2016). 

  

 Do total de presos no Estado do Paraná, verifica-se que poucos são os que 

permaneceram em contato com o sistema educacional por mais tempo no período 

ideal de ensino. A hipossuficiência da escola básica refere-se ao fato de que, no 

Brasil, muitas pessoas ainda não têm acesso ao ensino. 

 O fato de muitos indivíduos não terem acesso ao ensino básico em idade 

apropriada é evidenciado com o total de pessoas presas no país, índice elevado, em 

que a maioria é analfabeta ou tem ensino fundamental incompleto. Desta forma, é 

preciso refletir o que acarreta a hipossuficiência de atendimento desses sujeitos, o 

sucateamento do ensino básico, das escolas brasileiras e do sistema prisional, o 

que, geralmente, está relacionado a ausência de investimento e incentivo do Estado, 

com cortes severos de verbas que possibilitem que cada vez mais pessoas tenham 

condições de vida melhores, com acesso, principalmente a saúde e educação, duas 

questões importantes, pois, sem elas, a crise é inevitável. 

 São ao todo 18.408 apenados a ser atendidos pelo sistema educacional, um 

número elevado, em consideração ao número total de presos, pois, a assistência 

educacional, dentro dos estabelecimentos no estado, está atendendo 3.642 presos, 

efetivamente matriculados, a fim de receberem a assistência.  

 Para Nucci (2016, p. 981), se deve atentar para que a educação dentro das 

penitenciárias seja alvo de atenção quanto ao aproveitamento educacional de cada 

preso. Não é aceitável que o mesmo apenas frequente as aulas, mas não apresente 

resultados concretos em avalições aplicadas, como provas e trabalhos periódicos. 

Em casos onde não há retorno por parte do preso quanto às atividades 

educacionais, se espera que o sujeito seja excluso do programa de estudo. Mas 



  

96 
 

essa é uma medida a ser observada no decorrer da implementação da assistência 

educacional dentro dos estabelecimentos penais, que não pode constituir falta grave 

a recusa em estudar. 

As atividades educacionais no Estado do Paraná se dividem em remissão da 

pena pelo estudo por meio da leitura, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Cursos 

Técnicos, Ensino Superior e Qualificação Profissional, que conta com o maior 

número de adeptos dentro das penitenciárias, e conforme a Tabela 9, o total de 

adeptos nas atividades educacionais é de 7.254 sentenciados.  

 

Tabela 9: Distribuição de atividades educacionais entre os presos paranaenses – 
2017 
 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS ATENDIMENTOS 

 TOTAL % 

REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO ATRAVÉS DA LEITURA 
2.919 14,80% 

ENSINO FUNDAMENTAL 3.340 16,94% 

ENSINO MÉDIO 832 4,22% 

CURSOS TÉCNICOS – EXTERNOS 4 0,02% 

ENSINO SUPERIOR 41 0,20% 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL CONCLUINTES 118 0,6% 

TOTAL 7.254 36,78% 

Fonte: Setor de Educação e Capacitação (DEPEN/PR, jun./2017). 

 

Com base no INFOPEN (2016, p. 53-54) apenas 12% da população prisional 

no Brasil estão envolvidas com alguma atividade educacional, no cômputo estão as 

de ensino escolar e atividades complementares. Quanto às atividades 

complementares, 2% da população prisional do país encontram-se auferindo de 

atividades de remição pela leitura ou pelo esporte e demais atividades educacionais 

complementares.  

 Esses dados são ainda mais preocupantes quando analisados com enfoque 

nos egressos do sistema prisional. Diante dos problemas enfrentados, a maioria dos 

apenados cumprem suas penas sem terem participado de quaisquer atividades 

educacionais, voltando para a sociedade igual ou pior do que antes de ter entrado 

em uma instituição de ressocialização ou reinserção.  
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 Com base no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2008, p. 

31), a escola tem papel fundamental no desenvolvimento social:  

 
Não é apenas na escola que se produz e reproduz o conhecimento, mas é 
nela que esse saber aparece sistematizado e codificado. Ela é um espaço 
social privilegiado onde se definem a ação institucional pedagógica e a 
prática e vivência dos direitos humanos. Nas sociedades contemporâneas, 
a escola é local de estruturação de concepções de mundo e de consciência 
social, de circulação e de consolidação de valores, de promoção da 
diversidade cultural, da formação para a cidadania, de constituição de 
sujeitos sociais e de desenvolvimento de práticas pedagógicas. 

 

A assistência educacional, conforme o Estatuto Penitenciário do Estado do 

Paraná (1995), em seu artigo 33, parágrafo único e inciso IV, estabelece que, no 

estabelecimento, deve haver instalação destinada a estágio de estudantes 

universitários, bem como que a assistência educacional compreende a instrução 

escolar e a formação profissional do assistido; a execução dos métodos de 

tratamento de natureza pedagógica; acompanhamento direto do comportamento do 

assistido; material auxiliar de estudo para a prova de múltipla escolha do curso 

Grupo de Apoio às Ações Penitenciárias - GAAP; o esclarecimento ao assistido 

sobre as peculiaridades do estabelecimento e atividades ao seu alcance; a 

elaboração de pareceres pedagógicos reeducativos para completar e colaborar com 

o estudo da personalidade; e a elaboração de pareceres enfatizando as mudanças 

comportamentais do assistido, para fins de exame criminológico. 

Também, o artigo 34 do Estatuto estabelece que é permitido participação em 

cursos por correspondência, rádio ou televisão, bem como o artigo 35 determina que 

o ensino do Ensino Fundamental será obrigatório, integrando-se no sistema escolar 

da unidade federativa. O Estatuto no artigo 36 delibera que, “o ensino profissional 

será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. A mulher 

condenada terá ensino profissional adequado à sua condição”. De acordo com o 

artigo 37 “as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades 

públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados”. 

Por fim, o artigo 38, levando em consideração as condições locais, cada 

estabelecimento contará com uma biblioteca, para uso de todas as categorias de 

assistidos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 

 Reforça-se que a educação torna-se elemento primaz quando se trata de 

sistema prisional. A escola dentro de uma unidade de segurança faz com que se 
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criem possibilidades de capacitação e mudanças no perfil socioeconômico daqueles 

que estão cumprindo pena, bem como reforça sua cidadania e bem-estar enquanto 

indivíduo dotado de direitos. Mais do que nunca, é necessário concentrar esforços 

na formação de cidadãos, com atenção especial às pessoas e segmentos sociais 

historicamente excluídos e discriminados. 

 

3.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: O CASO DE FRANCISCO 

BELTRÃO E A EDUCAÇÃO PRISIONAL 

 

Até aqui, se observou algumas peculiaridades históricas do sistema prisional 

do Estado do Paraná, como a construção da primeira penitenciária, as instituições 

que regulam esse sistema, e as ações que possibilitam aos apenados acessar 

mecanismos de cultura e instrução escolar, dentro e fora do cárcere, além das 

dificuldades vivenciadas pelos cidadãos egressos, os quais se tornam minoria 

perante uma sociedade que não consegue atende-los. Estudou-se também, de 

forma breve algumas questões referentes a escola básica, no sentindo de que o 

Estado está falhando na oferta de educação para sua população (população livre ou 

no cárcere). 

Por conseguinte, é necessário abordar políticas públicas relacionadas com a 

participação social em face do egresso e apenado do sistema penitenciário, relação 

tão importante que possibilita diminuir os índices elevados de reincidência no Brasil, 

com mecanismos capazes de efetivar ações concretas educacionais e de 

assistência, com mais investimento econômico a fim de atender as particularidades 

dos problemas enfrentados pelo país. 

 Aludido isto, a criminalidade não é unicamente desenvolvida em razão da 

miséria e das injustiças sociais. Mas também, está intrinsecamente ligada ao poder 

público, com a inaplicabilidade de pontos concretos do ordenamento jurídico, com o 

engessamento de reformas, e a quebra de ferramentas fundamentais do país. Essas 

ferramentas, para Adorno (2000, p. 130), são sérios problemas que atingem 

especificamente a população, com a insuficiência de policiamento, falta de materiais 

para o exercício adequado ao trabalho, quadros profissionais mal preparados, 

inquéritos atrasados, métodos de investigação ultrapassados e distorções salariais.  

Segundo o estudioso, a degradação das ferramentas atingem também a 

esfera judicial, com o envelhecimento do Código Penal, os déficits em relação a 
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magistratura e promotoria e, como tratado anteriormente em tópico específico, a 

morosidade da justiça (ADORNO, 2000, p. 130).  

Se faz importante à análise do significado de coerção, que para Boaventura 

de Sousa Santos (2014, p. 39) é instrumento: “o conjunto dos meios de violência que 

podem ser legitimamente acionados para impor e fazer cumprir as determinações 

jurídicas obrigatórias”. Afirma o autor, que esses instrumentos coercitivos podem ser 

ou não poderosos em relação às ações de violência que podem acionar ou 

condicionar o acionamento dos meios de coerção. Para Sinhoretto e Lima (2015, p. 

131) “se a polícia aumentar as prisões sem repensar a política criminal que 

retroalimenta a sua prática, o colapso das prisões será ainda mais dramático do que 

o atualmente apresentado”. 

Portanto, os instrumentos de coerção são aparelhos coercitivos quanto: 

“estão organizados segundo o princípio de eficiência total; o acionamento não 

conhece outros condicionalismos se não os que decorrem da aplicação de normas e 

regulamentos gerais; a atuação é monopolística na medida em que assenta na 

liquidação de instrumentos coercitivos concorrentes”. Significa dizer, que a produção 

jurídica dos Estados capitalistas, desenvolvem um complexo aparelho coercitivo, o 

qual detém o monopólio da violência legítima, englobando as forças policiais, e 

paramilitares, bem como em casos emergenciais, as forças armadas (SANTOS, 

2014, p. 39).  

 Segundo Adorno (2000, p. 132) explica-se a relação entre insegurança e 

Direitos Humanos, com o sentimento do medo acentuado diante das ondas de 

violência que atingem a população. Afirma que qualquer cidadão, 

“independentemente de suas origens ou de suas características étnicas, de gênero, 

geração, riqueza ou poder sentiu-se ameaçado e inseguro diante do futuro de seu 

patrimônio pessoal, em especial quanto à proteção de seu bem mais precioso – sua 

vida”. Nesse interim, a insegurança não é sentimento exclusivo do Brasil, há 

sondagens em outros países, como Estados Unidos, França e Inglaterra, que 

demonstram as mesmas expressões de comportamento coletivo, conquanto as 

ênfases ou o objeto da insegurança mudassem conforme o país. 

 Outrossim, se faz necessário abordar soluções para que o Brasil consiga 

mudar o cenário da segurança pública. Dentre as formas de políticas que podem 

contribuir para o melhoramento da segurança, está o fundamental papel da 
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educação. Segundo Moehlecke (2002, p. 198), há muitas lacunas não resolvidas, 

que, em relação ao sistema prisional é a permanência de características inerentes 

aos indivíduos, as quais, no Brasil não se têm alterado, como a cor e sexo, 

acrescentando a passagem pela prisão, que influenciam nas oportunidades de 

ingresso no mercado de trabalho, por exemplo, o desempenho educacional, o 

acesso ao ensino superior e a participação na vida política. 

O principal intuito desse capítulo é investigar o sentido do processo 

educacional atribuídos pelos apenados/alunos da Penitenciária Estadual de 

Francisco Beltrão. Acima de tudo, é importante ouvir a opinião dos educandos 

encarcerados para entender e reconhecê-los como sujeitos capazes de construir 

projetos político-pedagógicos libertadores, para que seja possível encontrar 

alternativas para superar a lógica redutora e excludente da prisão, uma vez que, a 

educação nos estabelecimentos prisionais de forma alguma deve ser compreendida 

como um benefício. A educação é direito humano previsto no ordenamento jurídico.  

A prisão é a perda dos direitos civis e políticos e a suspensão do direito de ir e 

vir, contudo, não implica na cessação dos direitos à dignidade, privacidade, 

integridade física, psicológica e moral e ao desenvolvimento pessoal e social, que 

abrange o processo educacional e o acesso a cultura, que, por sua vez, são direitos 

assegurados por políticas públicas na prisão, significando a implementação de 

programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou 

indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, com a finalidade de 

assegurar esses direitos. 

 

3.3.1 Aplicação da pesquisa, tratamento dos dados e análise dos resultados 

 

 A trajetória de pesquisa desse objeto teve seu início no decorrer do Curso de 

Graduação em Direito da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e optou por 

delimitar como espaço para a pesquisa a Penitenciária Estadual de Francisco 

Beltrão – PEFB. Dentre as características favoráveis constava a assistência 

educacional desenvolvida na unidade prisional e demais desdobramentos.  

Localizado no Sudoeste do Estado do Paraná (Figura 3), o Município de 

Francisco Beltrão (Figura 4), conforme estimativas do IBGE do ano de 2017, conta 

com uma população de 88.465 habitantes. Fundado em 1952, foi desmembrado do 
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município de Clevelândia. Por meio de desmembramentos ocorridos na década de 

1960, foi consolidado com uma área de 731 km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FRANCISCO BELTRÃO, 2019).  

 

Figura 03: Mapa Político do Estado do Paraná e suas regiões - Sudoeste 

 

Fonte: Google, 2019. 

 

Figura 04: Mapa Político – Localização do Município de Francisco Beltrão/PR

 

Fonte: Google, 2019. 
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A unidade prisional, foi inaugurada no dia 07 de maio de 2008. Inicialmente se 

chamava Centro de Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão – CDRFB 

(Figura 5), mas em 24 de novembro de 2010 a unidade sofreu alteração de 

nomenclatura, passando a chamar Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – 

PEFB (Figura 6), nos moldes do Decreto nº 8.839/2010, publicado no Diário Oficial 

nº 8.349 de 24/11/201059. Sua estrutura física alcança o total de 864 vagas, com 

área construída de 10.183 m². É Estabelecimento Penal de Regime Fechado de 

custódia masculina, localizada na BR 483 no KM 12 (DEPEN, 2019).  

 

Figura 05: Centro de Detenção e Ressocialização de Francisco Beltrão – CDRFB, 

2008 

 

Fonte: Google, 2019. 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 O referido decreto não está disponível para consulta online. 
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Figura 06: Atual Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão/PR 

 

Fonte: Google, 2019. 

 

Com a construção e funcionamento da penitenciária no município, foi 

necessário pensar em políticas já implementadas em outras unidades prisionais e 

estabelecidas em lei que pudessem contribuir para a vida social dos apenados ali 

inseridos. Dentre as políticas ou ações afirmativas, está a assistência educacional, 

direito garantido pela Lei de Execução Penal.  

Por meio do esforço conjunto entre os profissionais da educação, da direção 

da Penitenciária e demais setores, como o de segurança, e dos funcionários do 

estabelecimento e da Vara de Execuções Penais, ocorreu a implementação da 

assistência educacional na PEFB, conseguindo efetivar o que determina o 

ordenamento jurídico, com o funcionamento da escola na penitenciária. Para 

regularizar o acesso a educação pelos apenados foi elaborado o Procedimento 

Administrativo sob o nº 04/2015, autos nº 0054.15.000503-8, expedido em 18 de 

agosto de 2015, estabelecendo regras para o acesso ao ensino, ou seja, do 

encaminhamento do apenado as aulas. Esse Procedimento foi proposto pela Vara 

de Execuções Penais por meio da Promotoria de Justiça e Magistratura. 

 Sem dúvida, com a instalação e funcionamento da escola na unidade prisional 

de Francisco Beltrão, houve uma melhoria nas condições de vida dos apenados 

estudantes e de toda a sociedade, facilitando o ingresso no mercado de trabalho e 
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consequentemente o resgate da cidadania. O fazer pedagógico desse espaço foi 

normatizado e reconhecido pelo órgãos superiores. Entre as normativas que 

regulam o acesso a instrução escolar dentro da unidade prisional há o Plano 

Estadual de Educação no Sistema Prisional do Paraná (PEESP)60, que visa oferecer 

um modelo educacional mais flexível, atendendo às diretrizes nacionais e estaduais, 

integrando educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e adultos 

(EJA), em conjunto com o atendimento das especificidades do sistema penal 

(MENEGOTO, 2017, p. 87). 

Com base no Plano, explica-se que há a necessidade e urgência para que o 

governo e a sociedade passem a compreender a pena e a prisão quanto metas 

educacionais e não mais como instrumentos de controle social, de punição e de 

segregação. Afirma-se que a educação é um direito humano e fundamental e 

merece seu reconhecimento. Tornou-se a mais eficiente ferramenta para o 

crescimento pessoal. “É tão importante que assume o status de Direito Humano 

fundamental, pois deve ser vista como parte integrante da dignidade humana e 

aquilo que contribui para ampliá-la como conhecimento, saber e discernimento” 

(PARANÁ, 2012, p. 12). 

Nesse sentido, implantada em 2008 logo após a inauguração do 

estabelecimento prisional, a escola na PEFB era vinculada à escola de Educação 

para Jovens de Adultos do município. A partir de 2012 a escola se desvinculou do 

município, transformando-se em Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e 

Adultos (CEEBJA), não mais subordinada àquele.  

O acesso ao ensino escolar é realizado por meio do espaço educativo, 

situado dentro da unidade prisional a qual oferece a educação para jovens e adultos. 

A escola conta com professores qualificados e com formação complementar para 

atuar na área educacional em espaços que não sejam os tradicionais. O 

procedimento de ingresso desses profissionais se deu por meio de concurso público, 

nos moldes da Resolução 13/201512 SEED/SESP. Os candidatos que se 

classificaram no concurso foram nomeados e cedidos para o Estado a fim de 

exercerem sua profissão na PEFB.  

                                            
60 Plano Estadual de Educação no Sistema Prisional do Paraná. Disponível em: 

http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/planoedu.pdf 
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A escola ocupa cinco galerias, as quais são compostas por seis salas cada, 

distribuídas em diferentes blocos, para atender em média 180 apenados 

condenados ao cumprimento da pena em regime fechado. Desde o ano de 2011, 

quando foi implantado o sistema interno de movimentação da escola, até março de 

2019, passaram pela unidade prisional e participaram da assistência educacional, 

aproximadamente 1350 apenados. 

Levando em consideração a movimentação interna dos apenados, se faz 

importante uma observação que prejudica o funcionamento da escola na unidade, 

que é um desafio na maioria das penitenciárias: a carência de agentes 

penitenciários para realizar o processo de retirada dos apenados das celas para as 

salas de aula. Havia um agente penitenciário para retirar até sete presos de seu 

cubículo para levar à sala de aula. Ainda, a logística do estabelecimento prisional 

precisa atender aos condenados que saem da unidade para consulta médica, 

trabalho, que estudam em universidade, dias de visitas, dentre várias outras 

hipóteses em que é necessário o acompanhamento dos sentenciados por agentes 

penitenciários. 

Verifica-se que é um número de profissionais ínfimo para atender a demanda 

daquilo que seria o mais correto e que proporcionaria maior segurança. Assim, ficou 

estabelecido que, por questões de segurança, todos os presos participantes da 

escola são retirados de seus cubículos no período da manhã e retornam no período 

da tarde, por volta das 16h30min. Os apenados almoçam dentro da sala de aula e ali 

permanecendo o dia todo (PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nº 04/2015). 

Em relação a grade curricular a ser ministrada pelos professores aos 

apenados e os horários, se estabeleceu que os próprios professores a decidem, 

conforme disponibilidade dos professores. Atualmente, os apenados devem estar 

dentro da sala de aula às 08h00min, e a aula inicia-se por volta das 08h15min 

(PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, nº 04/2015). 

O Procedimento Administrativo também considerou que a unidade prisional 

possui escola devidamente estruturada e que deve ser aproveitada em benefício dos 

apenados, observando as normas salutares de segurança. Deste modo, a 

implantação dos apenados na escola dependerá do parecer do Setor de Segurança 

e de Inteligência da Penitenciária. 
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Por meio do Procedimento Administrativo se verificou que entre os 

empecilhos enfrentados pela penitenciária em relação a assistência educacional é a 

logística dentro da unidade, em razão do total de funcionários para atender a 

demanda de acompanhamento dos apenados em suas atividades diárias. Embora a 

educação seja uma forma de promover a ressocialização e avanço social, não se 

pode desconsiderar que alguns condenados ainda não estão prontos ou se 

conscientizaram mediatamente em participar da sociedade, de forma a não se 

envolver com a criminalidade novamente (MENEGOTO, 2017, p. 91).  

Há muitas nuances que implicam na assistência educacional dentro da 

Penitenciária e fora dela, principalmente tratados pela matéria de criminologia, 

abordado anteriormente. O estudo de caso realizado na unidade prisional de 

Francisco Beltrão avaliou alguns aspectos do perfil daqueles que auferem da 

assistência educacional e assuntos referentes ao próprio processo educacional ao 

qual participam. 

A pesquisa realizou-se com aplicação de 175 questionários aos apenados 

que participavam da assistência educacional. Alguns alunos não quiseram participar 

da pesquisa, por diversos motivos, mas o principal por não saberem ler e escrever. 

Desta forma, os dados apresentados adiante fazem parte dessa amostra de 

questionários respondidos. 

Definido no Gráfico 8, a faixa etária foi um fator que influenciou na procura 

pela educação dentro da penitenciária, pois quanto maior a faixa etária maior o 

percentual de detentos estudando. Do total de sentenciados que responderam a 

pergunta referente à idade, 22,02% se encontra entre 30 e 39 anos, seguido de 

jovens entre 25 a 29 anos.  
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Gráfico 8: Faixa etária dos apenados do Regime Fechado participantes da 

assistência educacional na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão – PR - 2017

 
             Fonte: MENEGOTO, (2017, p. 93). 

 

Se comparado aos dados nacionais, com base do INFOPEN (2016) o número 

de presos com maior percentual varia entre 18 a 24 anos, com taxa de 30% (Gráfico 

9), uma massa de jovens, enquanto apenas 19% estão estre 35 a 45 anos. No 

Estado do Paraná são 29% dos presos que também se encontram na faixa etária de 

jovens, se contrapondo a parcela de presos estudantes na PEFB que estão entre 30 

a 39 anos. Contudo, é inegável que os dados levam a conclusão que a taxa de 

aprisionamento de jovens é preocupante. 

 
Gráfico 9: Faixa etária das pessoas privadas de liberdade no Brasil – 2016 

 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, jun./2016). 
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Esses dados remetem na prisão brasileira com índice elevado de jovens 

presos. Tem-se notado que a ascensão ao mundo do crime possibilita acesso à 

sociedade de consumo, atualmente muito relevante para os jovens, para a 

demonstração de poder. Em uma sociedade capitalista com falhas nos mecanismos 

legais e de fiscalização, jovens portam armas e drogas e aparecem em posição 

social importante. Nas prisões sentem a sensação de poder e de reconhecimento 

social, mesmo que de maneira negativa, significando a ausência do Estado. 

Ressalta-se que a relação entre crime e desigualdade econômica há algum 

tempo tem sido estudada na literatura. Cita-se, por exemplo, os estudos de Hagan e 

Peterson (1995) analisando a frustração dos sujeitos com menor renda se sentem 

ao perceber a riqueza de outros. Esse processo foi denominado como privação 

relativa, explicando o efeito que a desigualdade exerce sobre a criminalidade. 

Argumenta-se que a desorganização social gerada pela pobreza reduz os 

mecanismos informais de controle sobre o sujeito, resultando no aumento da 

criminalidade. Mas neste trabalho a pobreza, por si mesma, não é estudada como 

fator que desencadeia a criminalidade. 

Importante elucidar diante do cenário de tantos jovens encarcerados, o que 

Boschi (2013, p. 222) explica em relação a diminuição da redução da idade-limite da 

imputabilidade penal, em que alguns defensores dessa reforma fazem vista grossa 

às pesquisas realizadas pelos especialistas na matéria, que verificaram o problema 

da criminalidade praticada por jovens e adolescentes está relacionado à baixa 

qualidade de vida deles e de suas famílias, às dificuldades perpassadas para ter 

acesso ao ensino crítico, técnico ou profissionalizante, a qualidade precária dos 

serviços que prestam, questões de consumo da sociedade capitalista e às 

frustrações pela impossibilidade de acesso, ao consumo de drogas, às facilidades 

oferecidas por narcotraficantes.  

Esses fatores citados por Boschi são fortes influentes na criminalidade 

brasileira, a qual envolve em sua maioria os jovens. A redução da idade61 do limite 

penal não resolve os problemas enfrentados por grande parcela populacional. A 

                                            
61 Para mais informações acerca da redução da maioridade penal no Brasil: “CCJ deve votar redução 

da maioridade penal e fim do auxílio-reclusão”. Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/02/13/ccj-deve-votar-reducao-da-maioridade-
penal-e-fim-do-auxilio-reclusao 
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tentativa de redução da idade é falha e serviu como justificativa ou solução para 

acalmar o clamor da população diante da insegurança vivida nos últimos anos. 

O sistema prisional brasileiro aliado a teoria da criminologia (Labelling 

approach) da rotulação e etiquetamento de uma parcela populacional, abordado em 

capítulo anterior, juntamente com uma massa de jovens encarcerados, dentre a 

população prisional pesquisada da PEFB, o Gráfico 10 demonstra a cor dos 

apenados. O fator analisado influenciou na procura pela educação dentro da 

unidade prisional, pois, os detentos que se autodenominaram de pardos foram os 

que mais buscaram a educação enquanto privados de liberdade. 

 

Gráfico 10: Cor dos apenados participantes da assistência educacional na PEFB - 

2017 

 

               Fonte: MENEGOTO, (2017, p. 94). 

 

  A maior parte da população prisional nacional com base nos dados do 

INFOPEN (2016, p. 32) é negra, com 64%, enquanto que a população prisional 

branca é de 35%, e a população nacional brasileira é formada por 53% de negros e 

46% de brancos, apontando disparidade entre o número de brancos e negros 

apenados, uma vez que, o contingente de pessoas brancas apenadas no país é 

minoria. O que se destaca é a proporção de pessoas negras presas: dois em cada 

três presos são negros.   

  Para Thula Pires (2018, p. 1076-1077), a ideia de uma sociedade em que os 

negros são racionalizados em razão da herança colonial escravista, enquanto que o 

branco é considerado como representante do universal, “é responsável por informar 
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a renúncia da categoria raça das propostas que defendem a centralidade da classe, 

gênero ou sexualidade”. Para a referida autora “não renunciar a categoria raça 

permite perceber não apenas os efeitos do racismo sobre brancos e não brancos, 

mas também o seu impacto sobre o funcionamento de outras formas de dominação 

e opressão”. 

De acordo com a Secretaria Nacional de Juventude (2015, p. 15), pesquisas 

apontaram que mesmo o país estando em regime democrático ele não diminuiu a 

desigualdade racial da justiça criminal. Por exemplo, se demonstrou que em crimes 

de estupro, na fase do oferecimento da denúncia, a percentagem de brancos e 

negros acusados não varia significativamente, mas na fase da sentença as 

condenações recaem bem mais para negros e pardos. 

Outro dado relevante refere-se ao fato de que o país sofre com as altas taxas 

de homicídios de negros. Conforme o Mapa da Violência (2016) morreram 

proporcionalmente 158,9% mais negros do que brancos no Brasil, considerando o 

período entre 2002 e 2014 e comparando o número de mortes de negros com o 

número de brancos, a vitimização negra mais que dobrou.  

 Com base no referido documento, não existe variação concomitante entre os 

homicídios de brancos e de negros, pois se alteram com intensidade diferenciada. 

Apenas em três Estados, seno eles: Tocantins, Acre e Paraná, matam mais brancos 

que negros. Em relação ao Paraná62, o índice de vitimização é praticamente o dobro: 

taxa de 22,0 homicídios de brancos com armas de fogo (HAF) para 11,6 de negros. 

Contudo, em Alagoas, foram assassinados 60 brancos e 1.702 negros em 2014. 

Taxas de 6,4 HAF brancos para 71,7 negros. Vitimização negra neste Estado: 

1.028,2% (morrem assassinados, proporcionalmente, acima de 11 negros por cada 

branco). Segundo Sinhoretto e Lima: 

 

[...] em nosso imaginário coletivo, o racismo foi subsumido e mitigado pela 
ideia de que a desigualdade que discrimina jovens negros é fundamental-
mente uma questão de classe social. Nas explicações mais correntes da 
violência no Brasil, sejam as especializadas, sejam as mais compartilhadas 
nas mídias, insistiu-se muito mais na desigualdade da experiência entre as 

                                            
62 Segundo a PNAD Contínua, em 2012 a população branca no Paraná correspondia a 70,1% do 

total. Em 2016, ano-base da última pesquisa, caiu para 67,6% do total. A queda foi de 3,57% entre 
2012 e 2016 – ou 2,5 pontos porcentuais no período. A população preta era de 3,1% em 2012 e subiu 
para 3,3% em 2016. O crescimento foi de 6,45%, ou 0,2 pontos porcentuais. Já a população parda 
variou de 25,5% (em 2012) para 27,8% (em 2016), sendo 9% de alta proporcional e variação de 2,3 
pontos porcentuais. Disponível em: https://todospelaeducacao.org.br/_uploads/20180824-
Anuario_Educacao_2018_atualizado_WEB.pdf?utm_source=conteudoSite 
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classes do que na desigualdade racial, que até aqui tem sido menos 
considerada nas grandes explicações da violência letal no Brasil (2015, p. 
122). 
 

O Brasil sofre com a discriminação racial e as desigualdades dela resultantes, 

o que se verifica na Tabela 10, acarretando com que a população negra 

especificamente os jovens negros, vivam uma situação de discriminação estrutural, 

com insuficiência de recursos econômicos. Com o atual cenário de encarceramento 

e homicídios da população negra, questiona-se por meio do pensamento 

criminológico, se a população negra é o alvo do sistema punitivo brasileiro e das 

agências de controle social. 

 

Tabela 10: Rendimento médio do trabalho das pessoas de 18 a 29 anos ocupadas -  

Por raça/cor – Brasil – 2012 - 2017 

 

Fonte: IBGE/Pnad Contínua, 2018, p. 80. 

 

Associado ao sistema de ensino do país, a desigualdade também está na 

educação. Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(Pnad) de 2018, o atendimento de crianças pretas e pardas de 4 e 5 anos na Pré-

escola é menor do que entre as brancas, tem sido reduzida, mas ainda retrata uma 

desigualdade no acesso que precisa ser combatida.  

O Gráfico 11 demonstra a escolaridade da população brasileira em anos de 

estudo, distinguindo a cor dos estudantes.  
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Gráfico 11: Escolaridade média da população de 18 a 29 anos – Por raça/cor – 

Brasil – entre 2016 e 2017 em anos de estudo 

 

Fonte: IBGE/Pnad Contínua, 2018, p. 78. 

 

Os estudos demonstram aliado a análise realizada até aqui, que é no 

momento da adolescência que a desigualdade se acentua no âmbito da educação 

em relação aos negros. Diversos são os fatores que permeiam a disparidade entre 

negros, pardos e brancos, o que influencia até certo ponto, ao envolvimento desses 

adolescentes desde muito cedo com a criminalidade. Tem-se que, na faixa dos 15 

aos 17 anos, que corresponde ao período ideal em que o aluno deve cursar o ensino 

médio, pouco mais de 55% de pretos e pardos permaneciam na escola em 2014, 

contra 70,7% dos estudantes brancos. 

As estatísticas brasileiras referentes ao acesso a educação por negros e 

pardos tornaram-se mais positivas nas últimas décadas, se destacando aquelas 

relativas à inclusão de diversos grupos sociais. Embora a inclusão esteja 

melhorando, não é a ideal, pois, não tem sido suficiente para diminuir a flagrante 

desigualdade social brasileira, influenciando significativamente na quantidade de 

jovens presos no país. 

Para Andriola (2013, p. 185) houve racionalidade política que conduziu à 

transformação de parte substancial da sociedade, a qual está sendo privada de 

oportunidades educacionais, especialmente entre segmentos sociais que, embora 

sem liberdade, enxergam de modo paradoxal oportunidades educacionais. Logo, a 

alternativa é assegurar a execução de ações de pesquisa e de formação de recursos 

humanos em Educação de Jovens e Adultos nos estabelecimentos prisionais, 

auxiliadas na competência técnica e na responsabilidade social e política dos 

envolvidos. 
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Ainda em relação ao perfil dos apenados pesquisados, o estado civil foi 

também aspecto que interferiu na procura pela educação dentro da penitenciária. A 

maioria dos apenados eram solteiros, viúvos ou não possuíam uma união estável 

com um parceiro. Nesse aspecto, o perfil social familiar em relação ao número de 

filhos por apenado, foram 26 respondentes, e a resposta com maior percentual, de 

23,85%, corresponde a nenhum filho. Essa amostra se verificou também nas 

unidades prisionais no Brasil todo, com 41% de presos sem filhos, sem, contudo, 

remeter a despreocupação com a estrutura familiar, pois, menos da metade dos 

apenados no país, não possuem filhos. 

Levando em consideração os dados do estudo de caso em Francisco Beltrão, 

em relação ao aspecto familiar, é importante abordar a condição das famílias dos 

presos brasileiros. Essa questão está relacionada com os Direitos Humanos, 

entendido por parcela populacional como privilégios para bandidos, o que prejudica 

demasiadamente o desenvolvimento familiar daqueles que estão presos. Nesse 

processo, a família tenta defender seus parentes presos diante de uma sociedade 

que não reflete sobre o sistema prisional e o que levou as atuais condições da 

segurança pública. Sem a compreensão da dimensão dos Direitos Humanos e 

mesmo sendo os aspectos familiares tão enraizados no país, ocorre a retirada de 

direitos que afetam além do sentenciado, mas a sua família. 

A família do apenado faz parte de um grupo de pessoas consideradas 

depositários dos estigmas existentes na sociedade contra aqueles, a qual não lhe é 

estranha a violência, sendo que, além do Estado, da sociedade, dos agentes 

penitenciários, a família do apenado está entrelaçada pela finalidade da pena, 

impondo ao sentenciado meios para efetivação de sua reabilitação. 

Para Beccaria (2013, p. 92) a pena para ser justa deve ser ajustada ao crime 

praticado e não ultrapassar os limites da necessidade de defesa social. Defendia o 

referido estudioso os direitos fundamentais do acusado com a abolição de suplícios, 

torturas, e da pena de morte. Nesse contexto, a sociedade não deve tomar para si o 

poder de punir os apenados e egressos do sistema prisional, bem como não atingir a 

família desses, impossibilitando a reinserção social, em um processo, segundo o 

autor, de humanização. 

Analisando mais especificamente os aspectos educacionais do estudo de 

caso, o dado referente aos motivos que fez o apenado abandonar aos estudos, nos 
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moldes dos Gráficos 13 e 14, sugere que o fator mais frequente relatado por eles se 

deve ao fato de não conseguirem conciliar o trabalho e os estudos.  

Essa conclusão foi comprovada também em razão do perfil econômico do 

apenado. A renda mensal familiar foi um fator que influenciou na procura pela 

educação dentro da detenção, pois, a maioria dos apenados que participam da 

assistência educacional possui renda familiar mensal de no máximo dois salários 

mínimos (Gráfico 12). Voltando-se para o enfoque do crime, nos últimos anos ele 

está volvido para formas lucrativas, nos levando a refletir as questões circunstanciais 

socioeconômicas da economia ilegal do Brasil, e o que leva os indivíduos a prática 

de crimes lucrativos. 

 

Gráfico 12: Perfil sócio econômico dos apenados que auferem da assistência 

educacional na PEFB - 2017 

 

            Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora, 2017. 

 

Deste modo, associa-se o aumento da criminalidade a problemas estruturais 

e conjunturais como: índices elevados de desemprego, analfabetismo, que no Brasil, 

se tem buscado diminuir, evasão escolar e baixos níveis de renda aliados a 

desigualdade social, relacionados também com as ineficiências policiais e judiciais, 

fatores que por vezes contribuem para o aumento da violência. Para Ilona Szabó: 

 

É vasta a bibliografia que coloca a Educação e, mais especificamente, a 
evasão escolar entre as dimensões-chave da probabilidade de um jovem 
ser exposto à violência. A frequência à escola é levada em consideração no 
cálculo de índices de vulnerabilidade juvenil. De acordo com o Ipea, um 
processo educacional de qualidade pode exercer um papel crucial para o 
desenvolvimento infantojuvenil e prevenção aos crimes. Evidências indicam 
que a garantia de acesso à Educação de qualidade para áreas e grupos 
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populacionais mais atingidos significa melhores oportunidades (SZABÓ, 
2018, p.83).  

 
A ausência dos processos educacionais na vida dos apenados, 

conjuntamente com a renda baixa se comparada à demanda do mercado 

econômico, ocasionaram o resultado da pesquisa: de acordo com os gráficos a 

seguir, os apenados, mesmo antes de serem condenados criminalmente, 

necessitaram antes de estudar, trabalhar. 

 

Gráfico 13: Motivo que fez o apenado da PEFB abandonar a educação escolar - 
2017 

 

           Fonte: MENEGOTO (2017, p. 95). 

 

Gráfico 14: Motivo pelo qual o apenado da PEFB não obteve instrução escolar 
anterior a prisão – 2017 

 

         Fonte: MENEGOTO (2017, p. 96). 

Para Graciano e Schilling (2008, p. 113), ao refletir sobre a educação prisional 
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Ocorre que, a questão concernente a educação na prisão não é o de reeducar 

indivíduos, pois, cada sujeito já tem uma educação pré-constituída no momento da 

prisão, uma história vivida, a qual moldou o indivíduo. A oferta da instrução escolar 

nos estabelecimentos prisionais é uma medida encontrada para que essa parcela 

social possa auferir de uma oportunidade de encontrar caminhos fora da 

criminalidade, mas isso não significa uma reeducação. 

Assunto contundente na sociedade e que interfere em algumas fases do 

sistema educacional, diz respeito ao consumo de drogas. Na parcela de apenados 

participantes da pesquisa, não foi um fator que prejudicou demasiadamente a 

instrução escolar, conforme o Gráfico 13, o qual demonstra que 5,5% dos apenados 

abandonaram os processos educacionais em razão da utilização de drogas. 

Frisa-se que foram realizadas duas perguntas no questionário com a mesma 

intenção: identificar o motivo do abandono escolar pelos respondentes. Em ambas 

as perguntas não houve variações, ou seja, embora o Gráfico 14 demonstre outras 

possibilidades da evasão escolar possíveis aos apenados, a maioria respondeu que 

ainda, o motivo era a impossibilidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. 

Sugere-se que a necessidade de se manter economicamente e diante das 

desigualdades entre os indivíduos está prejudicando o acesso a instrução escolar.  

  Não há dúvidas de que a reinserção social dos apenados é assunto 

complexo, com críticas que atacam a ideologia de readaptação, com todas as 

dificuldades inerentes à possibilidade de se concretizar o papel ressocializador 

dentro de uma instituição prisional, parecendo correto concluir pela impossibilidade 

de se reabilitar o indivíduo aprisionado. 

 Desta forma, buscando o sistema prisional adequar seu objetivo com a 

realidade, se tem a assistência religiosa a qual faz parte do rol de assistências 

garantidas pela LEP, com intuito de reabilitar o apenado por meio de orientação 

religiosa, levando-o ao convívio familiar e social. Nesse contexto, o Gráfico 15 

mostra o resultado do estudo de caso quando o assunto é religião. 

 

 

 

Gráfico 15: Quanto a religião dos apenados da PEFB que auferem da assistência 

educacional - 2017 
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           Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora, 2017. 

 

 Observa-se no Gráfico 15 que o maior percentual dos respondentes da 

pesquisa considera-se da religião Católica (46,79), seguidos por 41,28% de 

Evangélicos. Ambas as religiões ocupam espaço principal na sociedade brasileira, 

sendo as principais religiões adotadas pelos cidadãos. Atende-se ao que determina 

a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso VII, a prestação de assistência 

religiosa nas unidades penais é um dever do Estado e uma garantia do apenado, 

com liberdade religiosa nas entidades civis e militares e de internação coletiva. 

Fator importante para análise da instrução escolar no sistema prisional se 

refere ao tempo de condenação que o apenado deverá cumprir. Na Penitenciária 

Estadual de Francisco Beltrão, 29,36% foram condenados ao regime fechado de 10 

a 15 anos, seguido de 21,1% com condenação de 20 a 30 anos e 12,84% com pena 

de 15 a 20 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Tempo da condenação em regime fechado dos apenados que auferem 

da assistência educacional na PEFB - 2017 
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Fonte: Dados da pesquisa organizados pela autora, 2017. 

 

 Por se tratar de unidade prisional de segurança média, consequentemente os 

crimes cometidos por esses apenados enquadram-se em penas mais severas. 

Interessante analisar que em relação ao tempo de pena de condenação em razão do 

crime cometido, o resultado obtido com a pesquisa sugere que quanto mais tempo o 

detento foi condenado, maior será a sua preocupação em buscar a educação.  

Por meio do gráfico se verifica que a pena média daqueles que buscaram a 

assistência educacional ou que se enquadraram nos requisitos administrativos 

internos da instituição, passarão mais tempo presos do que estudando quando em 

liberdade, anterior a prisão, como se pode concluir com o Gráfico 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Quanto à escolaridade dos apenados que auferem da assistência 

educacional na PEFB - 2017 
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           Fonte: MENEGOTO (2017, p. 97). 

 

Foi verificado por meio dos dados obtidos em âmbito nacional, que os 

mesmos perfis e desigualdades estão se perpetuando na sociedade, como por 

exemplo, a escolaridade populacional dos presos (Gráfico 18). No Brasil, 51% dos 

presos tem o Ensino Fundamental incompleto, e na Penitenciária Estadual de 

Francisco Beltrão, dos apenados estudantes, 52,29% estão na mesma modalidade, 

de acordo com o Gráfico 17.  

 

Gráfico 18: Escolaridade da população prisional nacional – 2016 

 

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, jun./2016). 

O nível de escolaridade influenciou na procura pela instrução escolar dentro 
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incompleto. Parcela dos condenados vem de uma faixa da sociedade que sofre 

problemas quanto ao acesso de educação e trabalho. 

O dado referente ao apenado ter reprovando em alguma série durante sua 

vida escolar influenciou na procura pela educação na prisão. O maior percentual, 

52,29% dos apenados que buscaram a assistência educacional possuíam uma vida 

pregressa de que não apresentavam bom rendimento escolar. Mas, por outro 

prisma, o dado referente como o apenado avalia o seu desempenho escolar 

atualmente, a maioria se consideram ótimos (19,27%), bons (32,11%) ou razoáveis 

(31,19%), sugerindo que eles estão acreditando e empenhando-se em buscar uma 

formação educacional melhor dentro da detenção, a fim de obterem melhores 

oportunidades quando em liberdade.   

Na unidade prisional, os alunos são atendidos pela Educação para Jovens e 

Adultos (EJA), a qual corresponde ao Nível Fundamental e Médio. Dos 

respondentes, se obteve o resultado de que, os apenados, em um alto percentual 

estudaram no máximo 2 anos. A relação entre educação e prisão é um ponto 

delicado, sendo necessário criar medidas para evitar a evasão escolar dos 

apenados dentro do programa de assistência educacional no sistema prisional, e, 

essas medidas devem ser coerentes com a realidade do sistema carcerário da 

unidade.  

Embora todo o processo de implementação da assistência educacional não 

seja uma tarefa fácil, e que é atualmente difícil visualizar os resultados que ela traz, 

em razão de não haverem estudos e mecanismos que possibilitem a verificação de 

reincidência ou não dos presos participantes do sistema educacional, se tem, com 

base em Onofre (2013, p. 26) que as propostas envolvendo o compartilhamento e 

interação, não são simples, mas podem resgatar em uma instituição que “funciona 

pelo avesso” a função da escola, com a mediação dos saberes, culturas e a 

realidade. 

Quanto às garantias e direitos educacionais, sua referencia não é de forma 

isolada, sem refletir sobre as consequências e demais enfretamentos. A educação 

no contexto histórico e social há dimensões sociais, como: escola; família; sociedade 

e Estado, que interferem significativamente no mundo prisional e na inserção social 

dessa parcela privada de liberdade. 
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Todo o embasamento teórico presente neste trabalho foi colocado em 

comparação com a realidade de um sistema penitenciário, construindo um paralelo 

entre o lido, enunciável e estudado, com o vivenciado a partir da pesquisa de 

campo, que permitiu melhor análise do objeto de estudo.  

Os respondentes diferem entre si quanto à busca pela educação e nem 

sempre corresponde a verdade, em um conflito entre o arrependimento, tempo 

perdido e perspectiva sobre uma nova realidade, mas, em algumas respostas, 

conforme afirma Onofre (2013, p. 19-20) “o significado da escola se restringe à 

ocupação do tempo e da mente com ‘coisas boas’; em outras, a escola é vista como 

possibilidade de melhoria de vida quando em liberdade”, bem como se tem, “aqueles 

que não acreditam no valor da instituição escolar.” Essas respostas, obtidas nas 

pesquisas de Onofre, se verificaram na pesquisa na PEFB. Portanto: 

 

[...] estão colocando a escola como alternativa de ocupação da mente com 
"coisas boas". Trata-se de uma forma de resistir às pressões que do 
sistema penitenciário exerce sobre os indivíduos e que acabam reforçando 
a prática do crime, em vez de ajudá-los a reintegrarem-se socialmente 
(ONOFRE, 2013, p. 20). 

 

Em 2019 são 211 apenados participantes da assistência educacional. 

Comparado ao ano de 2017 houve aumento de vagas, possibilitando atender mais 

indivíduos, os quais são atendidos por oito professores de sala de aula; 2 

Pedagogas da Escola; uma Pedagoga da Unidade; um funcionário da Direção e um 

Administrativo. Em relação ao investimento referente a educação na unidade 

prisional, a escola recebe recursos de PDDE e Fundo Rotativo, com o qual fez 

melhorias nas salas de aulas e dependências administrativas, sendo que, as 

modalidade de ensino auferidos pelos apenados são EJA presencial e presencial 

combinados com EaD. No momento não esta ocorrendo cursos profissionalizantes. 

Por meio da pesquisa realizada na unidade prisional fez com que ocorresse 

uma correlação entre o real e ideal. A realidade diz respeito que, embora esteja em 

um processo de estruturação, a implementação da educação no sistema prisional 

começa a alcançar bons resultados. Sugere-se que, se houverem investimentos de 

políticas públicas que envolva todo o sistema penitenciário, principalmente em 

relação ao funcionalismo, o Estado vai obter avanços significativos quanto a 

estruturação psíquica, social e econômica dos apenados, e consequentemente, 

quanto a criminalidade. Mas como o processo assistencial educacional é 
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relativamente recente, não se pode afirmar exatamente todas as consequências que 

a educação poderá trazer. 

 

3.3.1.1 Sobre o Grupo em estudo: dados e vozes à luz dos depoimentos orais - o 

ensino superior 

 

Nas últimas décadas o país passou por transformações em relação ao ensino 

superior, com a ampliação de vagas, diversidade de cursos e diferentes 

possibilidades para acesso. O motivo foi o desenvolvimento econômico e 

tecnológico que começou a exigir maiores conhecimentos da população. Ocorre 

que, o ensino superior ainda não chegou a todos os lugares, principalmente para as 

pessoas que estão presas nas várias unidades prisionais espalhas pelo Brasil. 

Com a demanda crescente de cursos profissionalizantes, graduações e 

especializações, a população prisional que já não tinha boas condições de 

empregabilidade e educação, ficou ainda mais excluída do acesso à melhores 

condições de vida, por ter direitos negados diante da impossibilidade do Estado 

oferecer mecanismos eficientes que possibilitem o acesso à educação, ao mesmo 

tempo em que consegue manter a ordem e proteger os direitos civis de todos.  

Recentemente em algumas unidades prisionais, de regime fechado, a 

educação em nível superior começou a fazer parte da vida de alguns apenados, a 

fim de possibilitar transformações sociais e econômicas, sugerindo que, quanto 

maior for o desenvolvimento educacional dos indivíduos, há a tendência é diminuir 

os índices de criminalidade.  

Segundo Neves (2007, p. 16), o país enfrenta em relação ao ensino superior 

problemas que necessitam de soluções inteligentes e viáveis. São questões que a 

educação em nível superior precisa enfrentar, como: ampliar o acesso com maior 

igualdade nas condições do acesso; qualidade na formação; diversificação de 

cursos e níveis de formação; bem como “qualificação dos profissionais docentes; 

garantia de financiamento, especialmente para o setor público; empregabilidade dos 

formandos e egressos; relevância social dos programas oferecidos; e estímulo à 

pesquisa científica e tecnológica”. 

 Esses problemas citados pela pesquisadora são problemas ainda maiores 

quando se trata do sistema prisional nacional. Não há ainda igualdade entre 
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apenados, egressos e população em geral. Antes mesmo de entrarem nas 

estatísticas prisionais, já passaram por processos de desigualdades.  

Além de ofertar o ensino básico aos apenados, é necessário dar continuidade 

ao processo educacional. Desta forma, faz parte das ações do DEPEN-PR, auferir 

aos apenados, a oportunidade do ensino superior, pois como mostrado na Tabela 9, 

o número de presos com ensino superior é baixo.  

Em julho de 2012 o DEPEN utilizando-se da tecnologia disponível, visando o 

conhecimento para a ressocialização do condenado, iniciou o primeiro curso 

superior em Guarapuava, oferecendo 10 vagas para a Penitenciária Industrial de 

Guarapuava/PIG e 10 vagas para o Centro de Regime Semiaberto de Guarapuava – 

CRAG no curso Arte-Educação na modalidade à distância em parceria com a 

Unicentro/Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

Ainda, tem-se o incentivo à participação e preparo para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM), com a possibilidade de cada vez mais pessoas em privação 

de liberdade conquistem vagas pelo SISU  (Sistema de Seleção Unificada) e 

PROUNI (Programa Universidade para Todos) e possam cursar o ensino superior. 

Um exemplo a ser citado, é o resultado obtido por encarcerados no Estado do 

Maranhão. Em todo o estado, foram 883 presos inscritos no Exame Nacional do 

Ensino Médio - ENEM, resultando em 51,43% de pessoas em privação de liberdade 

aprovadas (O ESTADO, 2019). Segundo dados da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária - SEAP informa que a Unidade Prisional de 

Ressocialização São Luis 2 (UPSL2) foi a que mais aprovou, com 69. No interior 

maranhense o destaque ficou com a UPR de Balsas, com 23 provas acima da nota 

de corte (SEAP, 2019). 

Já a Tabela 11 demonstra a relação de presos cursando o ensino superior no 

Estado do Paraná, em diversas universidades e faculdades, que em convênio com 

os estabelecimentos penais e entidades responsáveis atendem aos detentos, em 

diferentes cursos. 

Conforme se observa, eram 26 os apenados que frequentavam cursos 

superiores, não se sabendo os motivos que pré-determinam o ingresso ou não 

desses sujeitos aos estabelecimentos de ensino. Mas, segundo os dados, do 

número total de presos, e levando em consideração os que não têm ensino básico, o 

índice do ingresso ao ensino superior é consideravelmente baixo. 
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Tabela 11: Ensino superior nos estabelecimentos penais no Estado do Paraná – jun. 

2016 

ESTABELECIMENTO 
PENAL 

CURSO SUPERIOR 
GRADUANDOS EM 

PRIVAÇÃO DE 
LIBERDADE 

INSTITUIÇÃO 

CRAG HISTÓRIA 1 UNICESUMAR 
TEOLOGIA 1 PUC LONDRINA 

SERVIÇO SOCIAL 1 UEL 
MATEMÁTICA 1 UEL 

CCP TEOLOGIA 1 
INSTITUTO 

CLARETIANO 
PFP PEDAGOGIA 1 FAEL 
PCE GESTÃO AMBIENTAL 1 UNICESUMAR 

SERVIÇO SOCIAL 3 UEL 
DIREITO 1 UNOPAR 

LETRAS/ESPANHOL 1 UEL 
DIREITO 1 UEL 

ENGENHARIA DA 
COMPUTAÇÃO 

1 UNOPAR CATUAÍ 

ADMINISTRAÇÃO 1 PUC 

GESTÃO RH 1 
FACULDADE DE 

PITÁGORAS 
CPAI/SEDE HISTÓRIA 1 PUC 

CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

1 UNIASSELVI 

DIREITO 1 TUIUTI 
ENGENHARIA CIVIL 1 FEITEP 

ADMINISTRAÇÃO 1 
FACULDADE DE 
CIDADE VERDE 

PEFB PEDAGOGIA 3 UNIOESTE 

TEOLOGIA 1 
FACULDADE 

BATISTA 
GESTÃO AMBIENTAL 1 FACULDADE DE SÁ 

GRADUANDOS PRIVADOS DE LIBERDADE 
CURSANDO O ENSINO SUPERIOR 

26  

Fonte: Coordenação de Educação, Qualificação e Profissionalização de Apenados (DEPEN/PR, 

jun./2016).  

 

Os dados recolhidos pelo DEPEN no final do ano de 2016 demonstram que 

somente 10 detentos encontravam-se cursando o ensino superior, conforme 

apresentado na Tabela 12. Não se sabe qual o motivo da redução drástica do 

número de sentenciados frequentando o ensino superior dentro de seis meses, 

comparando os dados da Tabela 11, dados fornecidos no mês de junho de 2016 

com a Tabela 12 (dezembro/2016), levando em consideração que o número de 

detentos já era ínfimo. 

Tabela 12: Ensino superior nos estabelecimentos penais no Estado do Paraná – 

dez. 2016 
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ESTABELECIMENTO 
PENAL 

CURSO SUPERIOR QUANTIDADE DE 
GRADUANDOS 
PRIVADOS DE 
LIBERDADE 

INSTITUIÇÃO 

CRESLON SERVIÇO SOCIAL 04 UEL 
 LETRAS/ESPANHOL 01 UEL 
 DIREITO 01 UEL 
 ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO 
01 UNOPAR CATUAÍ 

 ADMINISTRAÇÃO 01 UNOPAR 
 MATEMÁTICA 01 UEL 

CPIM 
ADMINISTRAÇÃO 

01 FACULDADE 
CIDADE VERDE 

    PEFB PEDAGOGIA 01 UNIOESTE 
GRADUADOS PRIVADOS DE LIBERDADE CURSANDO O 
ENSINO SUPERIOR                                                                           11 

Fonte: Coordenação de Educação, Qualificação e Profissionalização de Apenados (DEPEN/PR, 

dez./2016), adaptado pela autora (2019).  

 

 De acordo com os últimos dados do DEPEN- PR63, decorrentes de dezembro 

de 2018, apenados com ensino médio completo, ensino superior incompleto, 

superior completo e pós-graduação alcançaram no Estado do Paraná, o total de 

1.909 apenados. Em relação a Educação Básica, eram até o referido mês, 3.818 

apenados matriculados, alcançando o CEEBJA Novo Horizonte, da PEFB, 271 

atendimentos, ou seja, 23,63% dos apenados, levando em consideração que 

atualmente são 1.147 sentenciados.  

 Escassa é a oportunidade de o condenado sair do estabelecimento penal a 

fim de cursar graduação, e raro são aqueles que preenchem todos os requisitos 

necessários para ingressar no ensino superior, principalmente o de ter as 

modalidades educacionais anteriores. Na unidade prisional de Francisco Beltrão, 

com a autorização interna e judicial da instituição, bem como com a aprovação no 

ENEM, três apenados tiveram a oportunidade de cursar o ensino superior. Contudo, 

somente um apenado, atualmente egresso do sistema prisional continua cursando 

Graduação em Pedagogia na Universidade Estadual do Oeste do Paraná.  

Para que o apenado se desloque do estabelecimento prisional até a 

universidade é necessário o acompanhamento de agentes penitenciários. Esse 

deslocamento interfere na movimentação dentro da penitenciária, uma vez que, se 

retiram da unidade profissionais de segurança. O apenado que sai da penitenciária 

                                            
63 Dados educacionais nas unidades prisionais do Estado do Paraná, última atualização: 

dezembro/2018. Divisão de Educação e Produção. In: Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Administração Penitenciária. Disponível em:  
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/EducacaoeTrabalho/2018/educacao_basica_dez.pdf 



  

126 
 

para estudar na universidade, além de ser acompanhado por profissionais do setor 

de segurança, é monitorado eletronicamente.  

A experiência da unidade prisional de Francisco Beltrão quanto ao processo 

de assegurar direitos, como o da educação ao preso, foi efetivada, apesar de não 

haver total aproveitamento pelos apenados. Mas também, identificou-se com a 

pesquisa que há a necessidade de se trabalhar com esse aspecto de saída do 

indivíduo da Penitenciária, preparando o sistema para atender as necessidades do 

apenado em conjunto com as da sociedade.  

A oportunidade oferecida aos apenados da respectiva unidade não foi uma 

tentativa falha ou inútil, mas sim, trouxe como exemplo de que, um dos três 

sentenciados continua a estudar, bem como demonstrou interesse de parecer na 

sociedade não mais como um risco social, mas sim, de contribuir na evolução social 

e prisional, é exemplo de efetivação de todo o processo histórico da pena, em 

conjunto com sua função e atendendo um direito do sentenciado. 

 

3.3.1.2 Vozes do Cárcere: uso de metodologia de História Oral Temática  

 

O uso de metodologia de história oral corresponde a um instrumento 

importante que possibilita melhorar a compreensão da construção de estratégias de 

ação e das representações de grupos ou indivíduos da sociedade estudada. Desta 

forma, atualmente egresso do sistema prisional, o acadêmico do Curso Superior de 

Licenciatura em Pedagogia, foi em 28 de novembro de 2018, às 9h30min na 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com autorização anexa, entrevistado, 

na assertiva de colaborar com o processo de compreensão da temática estudada.  

A entrevista foi pautada em questões previamente discutidas e abordadas 

anteriormente no texto, as quais permearam mais especificamente sobre os 

processos educacionais e sociais em que o entrevistado foi inserido. 

Levando em consideração os dados apresentados anteriormente, quanto ao 

perfil dos apenados da unidade prisional de Francisco Beltrão, o egresso/acadêmico 

tem renda mensal familiar de três a cinco salários mínimos, solteiro, cor parda e não 

possui filhos, com faixa etária, na época da pesquisa entre 25 à 29 anos, se 

enquadrando nos perfis da população prisional nacional. 
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Dentre as perguntas realizadas, “caso frequente a educação 

profissionalizante, cursos técnicos ou de ensino superior, informe qual o curso que 

realiza”. A resposta permeou em dado interessante: “curso de pedagogia na 

Unioeste. Quem escolheu o curso foi a equipe prisional da penitenciária e da VEP64”. 

Verifica-se que ao mesmo tempo em que há o exercício de direito, com a 

possibilidade de efetivação da educação com o ingresso no ensino superior, retira-

se o direito de escolha. Ou seja, o apenado se vê impossibilitado de seguir com seus 

estudos em uma área que se identifique, que o possibilite ter maiores chances de 

sucesso profissional, bem como de continuar estudando. Portanto, o Estado não 

modifica sua posição de exclusão na elaboração de políticas públicas. 

O poder de escolha do que aprender de acordo com suas aptidões e 

interesses deve ser reivindicado pelos apenados. Este caminho aponta para a 

ressignificação e maior atratividade e efetividade desta etapa educacional. A partir 

do momento que fazem parte da assistência educacional, os apenados tornam-se 

também, estudantes, e que precisa ser assegurado o direito de escolha sobre o que 

estudar e o sistema educacional deve usar isso a favor da aprendizagem e da 

qualidade da oferta educativa. 

Em conversa com os responsáveis pela autorização do ingresso ao ensino 

superior, foi informando que a escolha não se deu por parte do apenado, com o 

objetivo de oportunizar um curso que mais humaniza os indivíduos, com estudo 

social e educacional, ou seja, Pedagogia, cabendo ao apenado aceitar ou não a 

oportunidade. 

O Estado precisa perceber que tem nas mãos a possibilidade de construir 

novos caminhos em face do sistema prisional, aprendendo com os erros e acertos 

da experiência educativa nas prisões, considerando seu contexto socioeconômico e 

processo histórico. Para o país, o caminho da assistência educacional aos apenados 

e a escolha por curso a seguir no ensino superior, representam também a 

capacidade de inserir o Brasil em outro patamar de desenvolvimento quanto a 

segurança pública. 

O egresso também foi questionado se participou de outros cursos ofertados 

na unidade prisional. Segundo o entrevistado participou de curso de espanhol 

                                            
64 Vara de Execução Penal. 
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enquanto ainda estava na penitenciária, mas não o completando, informando: “curso 

de espanhol incompleto diante do corte realizado pelo Governo Federal”.  

Esse fator de corte de verbas no sistema prisional é constante. Notaram-se a 

partir das visitas na PEFB que são ofertados alguns cursos e atividades 

educacionais, contudo, em sua maioria por curto período, ou sofrendo cortes 

orçamentários durante sua implementação, prejudicando sua continuação ou 

qualidade. Essa problemática é de difícil elucidação, uma vez que, os dados 

orçamentários destinados ao processo educacional e cultural praticamente 

inexistem.  

Embora ocorra o repasse de verbas pelo Fundo Penitenciário, não se sabe 

exatamente qual é o seu destino final. Nos últimos anos, com base na determinação 

do Supremo Tribunal Federal, no final de 2016 foi repassado ao Fundo Penitenciário 

Nacional, 1,2 bilhão de reais. Esse valor foi distribuído para os estados. Cada estado 

recebeu 44,7 milhões em três contas: ampliação/construção; custeio e 

aparelhamento. Mas até o final de 2017, somente 10 Estados utilizaram parte dessa 

verba.  

Nesse sentido, aponta-se para o fato de grave problemática no sistema 

prisional: a falta de planejamento estratégico. O Estado investe com precariedade na 

construção de estabelecimentos prisionais de segurança média e máxima. Para 

esse investimento, se tem processos demorados, enquanto que, o mesmo Estado 

tem outros mecanismos capazes de suprir em parte a superlotação carcerária, por 

exemplo. 

O Direito Penal, além dos regimes de pena fechado e aberto, tem o 

semiaberto, e a construção de mais unidades desse regime se tornaria mais barato 

e eficaz diante da realidade brasileira, que utiliza unidades prisionais de segurança 

média e máxima para cumprimento de pena de apenados em regime semiaberto. 

Outra medida estatal quanto a segurança e cumprimento da pena, é o investimento 

em tornozeleiras eletrônicas.  

Percebeu-se com a pesquisa, que as verbas destinadas ao sistema prisional 

não sofre divisões que facilitem sua distribuição. Em várias unidades prisionais o 

dinheiro do Fundo Penitenciário está em única pasta, a qual é destinada a todos os 

investimentos, como construção física, compra de materiais, saúde, higiene e 

educação.   
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Os funcionários das unidades prisionais ainda estão centrados na idade 

tradicional de manter a segurança e disciplina, e pouca experiência na área de 

gestão dos recursos de uma penitenciária, dificultando na distribuição correta e 

efetiva do orçamento.  

Na entrevista, a principal pergunta do questionário, refere-se ao que faz com 

que os apenados busquem a assistência educacional: “principal motivo que o fez 

retornar aos estudos”. Foi entendido pelo egresso que os motivos permeiam em 

relação “a remição da pena concedida pela justiça65”; “ocupação do tempo que 

preciso cumprir a pena”, “busca por conhecimento” e para “buscar uma profissão 

melhor quando estivesse em liberdade”, ou seja, “todos os motivos apresentados 

foram fatores que contribuíram para a retomada do estudo instrutório. “Entrei pela 

prova do ENEM, através do SISU, nem tinha concluído o ensino médio; eu estudava 

no cubículo66, autodidata. As professoras me deram livros do ensino médio e a 

remissão pela leitura me ajudou muito, eu lia muita literatura clássica”. 

Observa-se nessa fala que quando há além do interesse do apenado em 

aprender, o incentivo daqueles que lecionam para essa população, e políticas que 

contribuam para o crescimento desses indivíduos aliados ao cumprimento da pena, 

os resultados são mais visíveis.  

Enquanto ainda estava cumprindo sua pena em regime fechado, o egresso foi 

questionado acerca do acesso a computadores com internet, respondendo: “com 

acesso a internet apenas com supervisão. Quando precisava digitar trabalho era 

desligado o fio da internet. Os computadores vieram recentemente para o ensino à 

distância”. Diante da informação, sugere-se que será ampliada a oferta de ensino 

dentro da unidade prisional, possibilitando o melhoramento da instrução escolar dos 

apenados, além de contribuir para a logística dentro da instituição. 

Fator que influenciou na aplicação dos questionários aos 175 apenados, foi 

“porque não estudou em período anterior a prisão?”, de acordo com o egresso: 

“tinha que trabalhar e não sobrava tempo para os estudos”; além, “eu trabalhava 

com construção civil, comecei a trabalhar muito cedo, como “boia fria”. A primeira 

                                            
65 Ministro do STF dobra dias remidos de detento de SC aprovado no Enem, 2019. Disponível em: 

https://www.juscatarina.com.br/2019/06/03/ministro-do-stf-diverge-de-entendimento-do-tjsc-e-dobra-
dias-remidos-de-detento-aprovado-no-
enem/?fbclid=IwAR0lEYXtDsbLdlDqOitol63quMO1xqUzEoKfArHPHVLgthj3fMTtdXU686o  
66 Quando os apenados e funcionários das unidades prisionais se referem aos cubículos, quer dizer 

salas. São celas de prisão às quais foram transformadas em salas de aula na Penitenciária Estadual 
de Francisco Beltrão/PR. 

https://www.juscatarina.com.br/2019/06/03/ministro-do-stf-diverge-de-entendimento-do-tjsc-e-dobra-dias-remidos-de-detento-aprovado-no-enem/?fbclid=IwAR0lEYXtDsbLdlDqOitol63quMO1xqUzEoKfArHPHVLgthj3fMTtdXU686o
https://www.juscatarina.com.br/2019/06/03/ministro-do-stf-diverge-de-entendimento-do-tjsc-e-dobra-dias-remidos-de-detento-aprovado-no-enem/?fbclid=IwAR0lEYXtDsbLdlDqOitol63quMO1xqUzEoKfArHPHVLgthj3fMTtdXU686o
https://www.juscatarina.com.br/2019/06/03/ministro-do-stf-diverge-de-entendimento-do-tjsc-e-dobra-dias-remidos-de-detento-aprovado-no-enem/?fbclid=IwAR0lEYXtDsbLdlDqOitol63quMO1xqUzEoKfArHPHVLgthj3fMTtdXU686o
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vez que abandonei o estudo foi quando fui para o Rio de Janeiro porque tinha mais 

oferta, eu trabalhava com meu pai e tio. Não queria ter passado por isso para voltar 

a estudar, mas agora passou”. 

Foi questionado sobre qual a maior motivação para estudar: “minha mãe, a 

mãe da gente é a grande inspiração e chegar um dia lá na frente e ter condições de 

contribuir alguma coisa para a humanidade, uma força motivacional. Meu 

pensamento é fazer Mestrado em Educação e desenvolver uma tese e entrar no 

doutorado em Filosofia. Talvez fazer faculdade de Engenharia Civil, o custo é bem 

alto e era bom que tivesse aqui”. 

Por meio dessas respostas, se percebe que o apenado tem afinidade com a 

construção civil, trabalhou desde muito cedo nessa área, e tem interesse em cursar 

Engenharia Civil. Analisa-se dessa forma, que, se fosse oportunizado não somente o 

acesso ao ensino superior, mas a escolha pelo curso, o egresso poderia estar mais 

integralizado a suas aspirações.  

Outro fato importante para o estudo é a família. Fora perguntado como é a 

relação com sua família: “boa, brigas sempre tem, mas moro com minha mãe. Meus 

pais são separados e moro com meus irmãos, eles estão separados há 10 anos e 

essa semana ele está aqui visitando, minha mãe e meu pai se dão bem”. Observa-

se nesse caso a mesma situação de muitas famílias que tiveram membros do núcleo 

familiar em condições de cárcere e que o mesmo se estende para outros indivíduos 

o que reforça o estigma de prisão em determinadas classes sociais.  

Questionado sobre o que pensa/acredita sobre a assistência educacional nas 

unidades prisionais, o egresso/acadêmico afirma: “acho que o trabalho por si só não 

ressocializa ninguém [...] a educação é preciso fazer um trabalho bem bacana, claro 

que a maioria das salas é alfabetização. Hoje se joga o preso, esses de facção, os 

jovens são aliciados pelas facções, eles têm cabeça fraca. O preso tem que sentir 

também a pena, mas ser jogado lá sem condições, porque lá é verdade que é 

cadeia do crime, aprende tudo o que não presta. É preciso muito investimento para 

que o cara saia melhor. Eles recebem caixa das facções, mas quem ganha mesmo 

são os grandes, eles são uns bobinhos. A distribuição de renda é um dos fatores 

que mais contribui para o crime”.   

Portanto, é preciso maior cuidado com a população jovem do Brasil. É 

necessário que políticas públicas acolham esses jovens, realizando estudos e 
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recortes que mapeiam as crianças e jovens que são mais afetados e vulneráveis a 

criminalidade, ou seja, onde estão localizados, quais suas condições econômicas, 

estruturação familiar, acesso a educação, cultura e lazer, saúde, dentre outros 

direitos básicos.  

Pois, segundo Silvestre e Melo (2017) no controle estatal da criminalidade, há 

uma perversa combinação de presenças e ausências. “Uma presença externa ao 

sistema prisional que promove uma cultura de produção do criminoso como inimigo 

público a ser combatido e/ou eliminado”. Grave problema brasileiro nas unidades 

prisionais espalhadas pelo país é o fato de que, segundo os autores, “internamente 

ao sistema, a presença reforça a cisão entre garantia de direitos e segurança 

prisional, aumentando os níveis de tensão entre quem está privado de liberdade e 

quem trabalha nas prisões”. 

Esse fato se percebeu quanto ao acesso à assistência educacional. Com o 

contato mais próximo a realidade prisional, a divisão entre Direitos e Segurança 

Pública é latente, mas uma das formas de buscar esses direitos é por meio dos 

processos educacionais pelos apenados. Assim, continuando a aplicação do 

questionário, “qual a contribuição da educação na vida pessoal e profissional?” o 

egresso respondeu: “Acho que a educação muda o sujeito né. Eu acredito que todo 

ser humano é bom, tem natureza boa. O mundo corrompe o ser humano, mas 

contribui para melhorar o sujeito, minha vida, o ser. A educação talvez faz ver o 

outro diferente. O conceito central é a socialização”. 

Desta feita, é possível vislumbrar a importância da educação para o 

egresso/acadêmico, e também, este aluno é reflexo daqueles que ainda não 

conseguiram chegar ao ensino superior, mas que pensam acerca da educação e 

passaram pelos mesmos processos. Por isso, é preciso articular a discussão do 

tema sob o ponto de vista da proteção normativa de direitos violados no âmbito do 

sistema prisional, que se refere à responsabilidade do Estado, por este tipo de 

violação, aqui entendida como violação ao acesso a assistência educacional. 

Questionado se no momento você está trabalhando, e qual é a relação de 

trabalho com a sociedade e os colegas de trabalho, o egresso respondeu: “sim, 

como pedreiro, alguns dias aproveito o limite de 25% das faltas e alguns dias 

trabalho o dia todo, principalmente nos sábados. Eu não gosto muito da sala de 

aula, mas me dou bem com as crianças, talvez trabalhe em universidade”.   
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Por meio da resposta apresentada ainda se verifica a importância do trabalho. 

O aludido caso, não é realidade apenas dos egressos do sistema prisional, mas 

também, a junção do trabalho e estudo é realidade para grande parcela populacional 

do país, em busca de estabilidade financeira. Também, fator preocupante é o que 

demonstra o Pnad Continua (2017): das 48,5 milhões de pessoas com 15 a 29 anos 

de idade, em 2017, 23,0% (11,2 milhões) não trabalhavam nem estudavam ou se 

qualificavam, contra 21,9% em 2016. Em um ano, esse contingente cresceu 5,9%, o 

que equivale a mais 619 mil pessoas nessa condição. 

A partir da análise da entrevista, se pode perceber que o egresso tem 

buscado a educação para ter melhores oportunidades tanto do mundo do trabalho 

como na continuação no meio acadêmico, com ampliação dos estudos. Afirma que a 

educação pode contribuir significativamente para a ressocialização dos apenados, 

mas que ainda precisa de muito investimento. O fato de uma pessoa ser presa, não 

faz com que ocorra a ressocialização a partir do cumprimento da pena, e a análise é 

ainda muito mais profunda se analisado que ocorre a opressão de direitos como a 

educação dentro das unidades prisionais por aqueles detentores da aplicação da 

justiça, ou seja, de direitos.  
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A pesquisa buscou estudar o direito de acesso à educação pelos apenados 

no sistema prisional brasileiro, com enfoque no Estado do Paraná, principalmente na 

Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, unidade prisional masculina e de 

segurança média. Evidenciou-se que a educação é compreendida como Direito 

Humano e Fundamental Social de todos, incluindo aqueles que estão sob a custódia 

do Estado, na situação de restrição à liberdade. As conclusões permeiam na 

dificuldade em cumprir efetivamente o que determina o ordenamento jurídico. 

A pena é compreendida como consequência jurídica imposta ao transgressor 

das normas, direcionada para as consequências sociais, ou seja, como irá ocorrer a 

reinserção do indivíduo após o cumprimento da pena. Durante a fase histórica, a 

pena era tida apenas como prevenção a criminalidade, após, passou-se a entender 

que sua finalidade, na fase executória era de reeducação do apenado. A execução 

penal, dentro dos sistemas penitenciários foi fundada com o objetivo de 

transformação do transgressor das normas legais, possibilitando meios coativos 

para operar a mudança de suas atitudes e de seu comportamento social. 

Ocorre que, as dificuldades encontradas pelos egressos do sistema prisional 

são grandes obstáculos a serem enfrentados por toda a sociedade. O estigma de 

ex-presidiário acarreta, na maioria das vezes, em desamparo social e do Estado. As 

políticas públicas atuais pouco conseguem alcançar os objetivos propostos, 

principalmente o de reintegrar os egressos, de forma que a regra não seja a 

reincidência criminal. 

A sociedade e aqueles que têm o poder de desenvolver programas 

relacionados a segurança pública, adotam como política de segurança e garantia de 

direitos a segregação e o castigo por meio do endurecimento da legislação penal, 

como única opção de acalmar a população, mas com falsas perspectivas. O sistema 

penal é utilizado pelo poder político como resposta para diversos conflitos e 

problemas sociais. A resposta sancionadora se converte na demanda de 

penalização da sociedade, expressas pela mídia, que, na maioria dos casos, não 

tem relação direta com a prevenção ao delito. 

Enquanto o modelo de segurança pública estiver centralizado na crença 

compartilhada de que a segurança se materializa com prisões e repressão ostensiva 

a crimes patrimoniais ou ligados ao comércio de drogas, as quais focalizam na 

população de jovens, negros, e de determinados territórios, sobre os quais os efeitos 



  

134 
 

da ação discricionária do Estado baseado em concepções de opressão militaristas 

se fazem sentir de modo devastador.  

O Poder Judiciário acredita que o processo penal e a punição são 

mecanismos amplamente eficazes no combate à violência, enquanto deveriam ser 

aparelhos para regular o poder punitivo do Estado e garantir os direitos do cidadão. 

As consequências criminógenas são claras: ocorre o encarceramento em massa; 

precarização carcerária; continuidade da insegurança; estigma e rotulação de 

condutas e sujeitos. Essas consequências apontam para a necessidade de 

encontrar outras formas para o equacionamento da questão criminal, baseadas na 

transformação do pensamento social e inclusão social, assim como por alteração 

democrática das instituições de justiça e segurança. 

Quanto ao processo de ensino-aprendizagem aos apenados, as dificuldades 

para alcançar o fim da pena ou prisão recaem sobre os empecilhos da formação dos 

professores, a insuficiência de recursos humanos, didáticos, tecnológicos, ausência 

de programas governamentais que destaquem o papel da educação penitenciária na 

ressocialização do detento, e a ausência do apoio dos próprios governantes, que 

restringem de forma camuflada o acesso educacional aos presos. 

Há leis garantidoras de direitos, dentre elas, voltadas para o acesso à 

educação, como: Constituição Federal, Lei de Execução Penal, Decreto nº 

7.626/2011, Declaração Universal dos Direitos Humanos e Lei de Diretrizes e Bases 

de Educação. Contudo, o Poder Legislativo e o Judiciário não cumprem a 

integralidade desse direito, como é o caso dos presos provisórios, em que há 

omissão legal quanto essa parcela da população prisional ao oferecimento da 

assistência educacional. 

O maior problema enfrentado pelo sistema prisional refere-se ao fato de que, 

no direito ocorre o exercício deste, o qual deve ser comparado com o interesse 

social, e é nesse contexto que surge a problemática: exercício do direito versus 

segurança pública. No Brasil, se percebeu que o Estado não consegue ter um 

sistema de ordem sem suprimir direitos civis. 

Na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, a segurança é motivo que 

preocupa os profissionais da área. A instalação e institucionalização da escola na 

penitenciária, fez com que mudasse a rotina do estabelecimento e necessitasse de 

mais profissionais qualificados do setor de segurança. Não é medida adequada 
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colocar poucos agentes penitenciários para atender grande número de apenados, 

que, na maioria dos casos, ocorre, em razão da mitigação de vagas. Embora os 

sentenciados visem melhoramento de condições sociais e econômicas e busquem 

essa consequência por meio da educação, há o temor que alguns trazem risco a 

segurança geral do espaço penitenciário. 

A pesquisa identificou que na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, o 

perfil socioeconômico dos apenados corresponde à realidade do sistema prisional 

nacional. Ou seja, 52,29% dos respondentes da pesquisa têm Ensino Fundamental 

incompleto e 22,02% estudaram da 1ª a 4ª série. 3,67% conseguiram terminar o 

Ensino Fundamental e 8,26% tem Ensino Médio incompleto.  

Apenas três apenados da referida unidade prisional, conseguiram concluir as 

modalidades necessárias para alcançar o Ensino Superior e cumpriram com as 

determinações e requisitos da VEP e da instituição prisional, inicialmente. Mas, por 

problemas de segurança e administrativos, apenas um apenado, atualmente 

egresso, continua estudando, que, embora obteve seu direito à educação cumprido, 

sofreu restrições de outros direitos, como a escolha pelo curso de graduação. 

Nesse estudo, identificou-se que no Estado do Paraná, são inúmeras as 

dificuldades para assegurar a educação para os presos, conforme os dados 

estatísticos da implementação da educação nos estabelecimentos penais do Estado, 

pois, não são todos os sentenciados que conseguem usufruir da assistência por 

diferentes motivos internos (administrativos e procedimentais) e externos.  

Esses motivos além de atingirem os apenados condenados, afetam aqueles 

que se encontram presos provisoriamente. Os presos provisórios alcançam 41% da 

população prisional, que acarreta no sucateamento do sistema prisional e do Poder 

Judiciário, a precarização do julgamento efetivo e célere, bem como a superlotação 

carcerária, com índices elevados no Brasil. Também, esse dado nos últimos anos 

não tem se alterado significativamente, sugerindo que não está ocorrendo 

implementação de mecanismos capazes de diminuir o índice. 

A responsabilidade do Estado citado no artigo 5º da Constituição 

Federal/1988 e no artigo 10 da Lei de Execução Penal, a assistência ao preso e ao 

internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. Assim, conforme demonstrado dos dados fornecidos 

pelo DEPEN-PR, ainda falta investimento na educação disponibilizada aos presos. 
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Desse modo, um programa destinado a reinserção social deve ter como base 

a assistência estrutural, pedagógica e outras já que a readaptação social necessitam 

da ação educativa como protagonista. Seguindo essa premissa, se poderia falar em 

“tratamento” penitenciário sem o risco de compará-lo a algum tipo de sistema 

opressor do detento. 

Para ser um elemento transformador, a educação deve envolver relações 

culturais e sociais, oferecendo oportunidade para debates sobre a reabilitação de 

presos e sobre sua volta à sociedade, bem como discutir sobre o direito a educação, 

permitindo a integração entre a sociedade e as políticas públicas necessárias à 

melhoria das condições prisionais no Estado. 

Quanto ao método utilizado, o estudo de caso e a história oral são tarefas 

árduas, que exige tempo e dedicação. Durante a pesquisa foram encontradas 

algumas dificuldades quanto aos procedimentos a serem realizados a fim de 

adentrar no estabelecimento penal. Para adentrar no estabelecimento penal, na 

PEFB foi necessária a autorização do Departamento Penitenciário do Estado do 

Paraná, com o objetivo de manter a segurança dos pesquisadores e sentenciados 

(utilização de dados) e verificar a viabilidade do Projeto, bem como do Comitê de 

Ética. Quanto o uso da metodologia historia oral, houve autorização do egresso do 

sistema prisional. 

O Brasil é um Estado Democrático violento. Tem-se de um lado, altas taxas 

de violência associadas a elevadas taxas de impunidade, ocasionando a descrença 

das leis e instituições públicas de segurança e de outras políticas; de outro lado, as 

instituições de segurança pública, pressionadas pelas cobranças da mídia e da 

opinião pública, são regidas pela ideia de que algo precisa ser feito a qualquer custo 

para reprimir os criminosos, abrindo margens para medidas de extremo rigor penal e 

para reforçar políticas criminais discriminatórias. 

É necessário compreender que os indivíduos restritos de liberdade são 

colocados na prisão como punição e não para punição, ou seja, a penitenciária é 

local de consequências, onde o sujeito que cometeu transgressões normativas 

recebe uma pena. Contudo, os sujeitos presentes nesse local precisam aprender 

novas possibilidades de viver em sociedade, atendendo as demandas legais, e uma 

possibilidade para que a prisão cumpra com o papel estabelecido pelo ordenamento 
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jurídico, os quais: reabilitação e ressocialização, que deve ocorrer por meio da oferta 

de ensino qualificado. 

Os dados apresentados evidenciam que a população prisional é sim, 

composta por maioria de cor parda ou negra, jovem, com baixas condições 

econômicas e com precária instrução escolar. No Brasil, 51% da população prisional 

tem o Ensino Fundamental incompleto, 14% tem o Ensino Fundamental completo, 

15% têm o Ensino Médio incompleto e apenas 9% tem o Ensino Médio completo, 

4% são analfabetos, 4% são analfabetos sem quaisquer cursos regulares, 1% tem 

Ensino Superior incompleto, bem como menos de 1% tem Ensino Superior. 

Somando os dados, 98% da população prisional no Brasil não tem Ensino Superior. 

O resultado da pesquisa mostra a importância da educação quando o assunto 

envolve a criminalidade. Por meio dos dados, sugere-se que quanto maior for o grau 

de instrução escolar obtido pelos sujeitos, menores serão as chances dessas 

pessoas se envolverem com o crime, pois, se nota que os presos são aqueles que 

não passaram por todos os processos educacionais. Leva-se em consideração, que 

a maioria dos crimes cometidos são furto e roubo, seguido do tráfico de drogas e de 

homicídio.  

Esses crimes são cometidos, em sua maioria, por pessoas jovens, pobres e 

com baixa escolaridade, enquanto que, os crimes cometidos por aqueles que têm 

Ensino Superior envolvem crimes não violentos e economicamente motivados.  

Essa conclusão não foi realizada somente com base teórica, mas prática, 

colaborando para que o Estado entenda que não basta punir, é preciso primeiro, 

antes de qualquer medida penal, oferecer condições melhores de vida para a 

população, principalmente trabalho justo e educação, que possibilite a manutenção 

dos indivíduos em acordo com as exigências do mercado econômico e educação em 

todas as modalidades, essa é a prevenção do crime em um país que prende muito e 

mal. 
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

153 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Título do Projeto: A assistência educacional do sistema penitenciário e a 

concretização do Decreto nº 7.626/2011: estudo de caso na Penitenciária Estadual 

de Francisco Beltrão/PR 

 

Pesquisador (a): CAMILA TAÍS MENEGOTO 

Telefone: (46) 3520-4848 

 

Convida _______________________________ (nome do sentenciado) a 

participar da pesquisa que tem o objetivo analisar a implementação da Assistência 

Educacional nos estabelecimentos penais, com enfoque na Penitenciária Estadual 

de Francisco Beltrão/PR, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.  

Espero, com este estudo, apresentar a sociedade questões referentes à 

educação dentro da Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão/PR, bem como 

outras especificidades em relação à educação em âmbito nacional e estadual, sendo 

que, a educação é direito de todos os sujeitos sociais. Assim, no decorrer dessa 

pesquisa, espera-se identificar a atual condição do sistema educacional dentro dos 

estabelecimentos penais.  

Para tanto, utilizar-se-á métodos de questionários e entrevistas, de maneira 

simples, por meio do qual serão analisadas questões referentes à assistência 

educacional.  

Durante a execução do projeto, em relação aos questionários, podem ocorrer 

desconfortos ou constrangimentos ao responder as perguntas.  

VOCÊ FICA LIVRE PARA RECUSAR-SE A RESPONDER QUESTÕES QUE 

LHE CAUSEM ALGUM CONSTRANGIMENTO.   

SUA IDENTIDADE NÃO SERÁ DIVULGADA E SEUS DADOS SERÃO 

TRATADOS DE MANEIRA SIGILOSA, SENDO UTILIZADOS PARA FINS 

CIENTÍFICOS. VOCÊ TAMBÉM NÃO PAGARÁ NEM RECEBERÁ PARA 

PARTICIPAR DO ESTUDO. ALÉM DISSO, VOCÊ PODERÁ CANCELAR SUA 

PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA A QUALQUER MOMENTO.  
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No caso de dúvidas ou da necessidade de relatar algum acontecimento, você 

pode contatar os pesquisadores pelos telefones mencionados acima ou o Comitê de 

Ética pelo número (46) 3220-3092. 

 

Declaro estar ciente do exposto e desejo participar do projeto. 

 

____________________________________ 

(Assinatura do sentenciado) 

 

Eu, CAMILA TAÍS MENEGOTO, declaro que forneci todas as informações do projeto 

ao participante e/ou responsável. 

________________________________ 

(Assinatura do responsável) 
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APÊNDICE B – Entrevista com egresso do sistema prisional graduando do 

Curso de Pedagogia 
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ANEXO A – Dados orçamentais: Nota Técnica nº 3/2018/CGPC/DIRPP/DEPEN, 

processo nº 08016.001302/2017-94 
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ANEXO B – Decreto – Lei nº 7.626/2011: Plano Estratégico de Educação no 

âmbito no Sistema Prisional 
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Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 7.626, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2011. 

  Institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito 
do Sistema Prisional. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV 

e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 17 a 21 e § 4o do art. 83 da Lei 
no 7.210, de 11 de julho de 1984,  

DECRETA:  

Art. 1o  Fica instituído o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional - 
PEESP, com a finalidade de ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais.  

Art. 2o  O PEESP contemplará a educação básica na modalidade de educação de jovens e 
adultos, a educação profissional e tecnológica, e a educação superior.  

Art. 3o  São diretrizes do PEESP: 

I - promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da 
educação; 

II - integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos responsáveis pela 
execução penal; e 

III - fomento à formulação de políticas de atendimento educacional à criança que esteja em 
estabelecimento penal, em razão da privação de liberdade de sua mãe.  

Parágrafo  único.  Na aplicação do disposto neste Decreto serão observadas as 
diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação e pelo Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária.  

Art. 4o  São objetivos do PEESP: 

I - executar ações conjuntas e troca de informações entre órgãos federais, estaduais e do 
Distrito Federal com atribuições nas áreas de educação e de execução penal; 

II - incentivar a elaboração de planos estaduais de educação para o sistema prisional, 
abrangendo metas e estratégias de formação educacional da população carcerária e dos 
profissionais envolvidos em sua implementação; 

III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da oferta da 
educação no sistema prisional; 

IV - fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a educação de jovens e 
adultos no sistema prisional; 

V - promover a formação e capacitação dos profissionais envolvidos na implementação do 
ensino nos estabelecimentos penais; e 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.626-2011?OpenDocument
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VI - viabilizar as condições para a continuidade dos estudos dos egressos do sistema prisional.  

Parágrafo único.  Para o alcance dos objetivos previstos neste artigo serão adotadas as 
providências necessárias para assegurar os espaços físicos adequados às atividades educacionais, 
culturais e de formação profissional, e sua integração às demais atividades dos estabelecimentos 
penais.  

Art. 5o  O PEESP será coordenado e executado pelos Ministérios da Justiça e da Educação.  

Art. 6o  Compete ao Ministério da Educação, na execução do PEESP: 

I - equipar e aparelhar os espaços destinados às atividades educacionais nos estabelecimentos 
penais; 

II - promover a distribuição de livros didáticos e a composição de acervos de bibliotecas nos 
estabelecimentos penais; 

III - fomentar a oferta de programas de alfabetização e de educação de jovens e adultos nos 
estabelecimentos penais; e 

IV - promover a capacitação de professores e profissionais da educação que atuam na 
educação em estabelecimentos penais.  

Art. 7o  Compete ao Ministério da Justiça, na execução do PEESP: 

I - conceder apoio financeiro para construção, ampliação e reforma dos espaços destinados à 
educação nos estabelecimentos penais; 

II - orientar os gestores do sistema prisional para a importância da oferta de educação nos 
estabelecimentos penais; e 

III - realizar o acompanhamento dos indicadores estatísticos do PEESP, por meio de sistema 
informatizado, visando à orientação das políticas públicas voltadas para o sistema prisional.  

Art. 8o  O PEESP será executado pela União em colaboração com os Estados e o Distrito 
Federal, podendo envolver Municípios, órgãos ou entidades da administração pública direta ou 
indireta e instituições de ensino.  

§ 1o  A vinculação dos Estados e do Distrito Federal ocorrerá por meio de termo de adesão 
voluntária.  

§ 2o  A União prestará apoio técnico e financeiro, mediante apresentação de plano de ação a 
ser elaborado pelos Estados e pelo Distrito Federal, do qual participarão, necessariamente, órgãos 
com competências nas áreas de educação e de execução penal.  

§ 3o  Os Ministérios da Justiça e da Educação analisarão os planos de ação referidos no § 2o e 
definirão o apoio financeiro a partir das ações pactuadas com cada ente federativo.  

§ 4o  No âmbito do Ministério da Educação, as demandas deverão ser veiculadas por meio do 
Plano de Ações Articuladas - PAR de que trata o Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007.  

Art. 9o  O plano de ação a que se refere o § 2o do art. 8o deverá conter: 

I - diagnóstico das demandas de educação no âmbito dos estabelecimentos penais; 

II - estratégias e metas para sua implementação; e 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6094.htm
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III - atribuições e responsabilidades de cada órgão do ente federativo que o integrar, especialmente 
quanto à adequação dos espaços destinados às atividades educacionais nos estabelecimentos penais, à 
formação e à contratação de professores e de outros profissionais da educação, à produção de material 
didático e à integração da educação de jovens e adultos à educação profissional e tecnológica.  

Art. 10.  Para a execução do PEESP poderão ser firmados convênios, acordos de cooperação, 
ajustes ou instrumentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública federal, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios públicos ou com entidades privadas.   

Art. 11.  As despesas do PEESP correrão à conta das dotações orçamentárias anualmente 
consignadas aos Ministérios da Educação e da Justiça, de acordo com suas respectivas áreas de 
atuação, observados os limites estipulados pelo Poder Executivo, na forma da legislação 
orçamentária e financeira, além de fontes de recursos advindas dos Estados e do Distrito Federal.  

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 24 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.  

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.11.2011. 

 
 
 
 
 

 
 

 


