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RESUMO 

O presente estudo apresenta uma pesquisa teórica e bibliográfica que tem como objetivo a 
proposição da educação como fator fundamental para a reinserção social dos apenados. Versa sobre 
as discussões do processo educacional constituído no interior do sistema penitenciário e sobre a 
função da educação na reinserção social dos apenados. As análises foram feitas sob a perspectiva 
dialética. Concluiu-se com a proposição da inversão da lógica da “Instituição Total” para a lógica da 
“Incompletude Institucional”. 

 
PALAVRAS CHAVES: Educação; Reinserção Social; Penitenciária. 

 
1 - INTRODUÇÃO 

 
A proposição deste estudo consiste em ser uma pesquisa teórica e bibliográfica 

que discute qual de fato deva ser a função da educação para sujeitos privados de 
liberdade, entendendo a educação como sendo contínua ao longo da vida. Ao refletir 
sobre educação, tanto para pessoas privadas de liberdade quanto em condição de 
restrição de liberdade, pressupõe a compreensão dos processos educacionais 
explicitados em um espaço discrepante, onde duas lógicas distintas e opostas se 
estabelecem no processo de (re) socialização: a lógica prisional e a incompletude 
institucional.  

Por um lado, tem-se a lógica prisional, a qual visa institucionalizar o sujeito no 
cárcere e, por outro, a lógica da incompletude institucional que busca 
desinstitucionalizá-lo. Situação paradoxal, a qual precisa ser enfrentada, por meio de 
possibilidades efetivas de emancipação em um espaço marcado historicamente pela 
contradição: reinserir isolando ou educar punindo? Por que a institucionalização, 
mesmo demostrando ser um fracasso social, ainda é a solução mais usada? Por que 
ainda consiste em ser uma estratégia de forma de controle da violência e da 
desordem social? 

Atualmente, não se vislumbra uma sociedade sem prisões, porque ainda não se 
eliminou os fatores geradores da criminalidade, isso porque, as ações de combate à 
violência não focam em suas causas, apenas em seus efeitos e consequências.  
Com isso, se os espaços prisionais são definidos pelo processo de desumanização, 
como poderia ser possível praticar qualquer (re) socialização nesse espaço? 

Enquanto houver um movimento a favor da institucionalização em detrimento da 
incompletude institucional, o sistema carcerário punitivo jamais obterá êxito. Se bem 
que a discrepância acontece anteriormente, causada pela brutal desigualdade 
econômica, obrigando os mais pobres a uma condição de vulnerabilidade social, 
acentuando cada vez mais tanto a violência quanto à criminalidade. Portanto, tais 
sujeitos são historicamente marginalizados, pois antes de serem privados de 
liberdade, foram privados de direitos básicos, negligenciados tanto pelo Estado 
quanto pela sociedade, tornando-se assim, mais invisíveis ainda. Destarte, alguns 
questionamentos se fazem necessários ao refletir sobre qual, de fato e de direito, 
deve ser a função da prisão e da educação neste espaço?  

Por fim, seria de fato a instituição prisional um espaço seccionado socialmente 
ou ainda seria parte integrante das instituições sociais? As pessoas privadas de 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

liberdade seriam de fato (re) inseridas na sociedade? Afinal de contas, a instituição 
penal cumpre sua função social de teoricamente (re) socializar? E, ainda, qual deve 
ser de fato a função da educação nesse espaço tão distinto? 

 
2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Segundo Karl Marx (1993), a dialética hegeliana estava de ponta cabeça, 

Marx então decidiu colocá-la sobre seus pés. Marx afirma que Hegel deu mais 
importância ao trabalho intelectual, do que ao trabalho material, o qual degenera e 
aliena o sujeito.  

Segundo Marx (1993, p. 246): 
 
[...] o ponto de partida de Hegel é o da economia política. Concebe o 
‘trabalho’ como a ‘essência’ confirmativa do homem; considera apenas o 
lado positivo do trabalho, não o seu aspecto negativo. O trabalho é o ‘tornar-
se-para-si do homem’ no interior da ‘alienação’ ou como homem alienado. O 
único trabalho que Hegel entende e reconhece é o trabalho ‘intelectual 
abstrato’. Assim, o que acima de tudo constitui a essência da filosofia, a 
‘alienação do homem que se conhece a si mesmo’ ou a ciência ‘alienada’ 
que a si mesma se pensa, considera-o Hegel como a sua essência. Por 
conseguinte, consegue combinar os elementos individuais da filosofia 
anterior e apresentar a sua filosofia como ‘a’ filosofia. O que os outros 
filósofos fizeram – isto é, conceber os elementos individuais da natureza e a 
vida humana como momentos da autoconsciência e, sem dúvida, da 
autoconsciência abstrata – ‘conhece-o’ Hegel através da ‘prática’ da 
filosofia; portanto, a sua ciência é absoluta. 
 

Mas, afinal, qual concepção de dialética Marx trata? 
Dois autores discutem essa proposição. O primeiro é Engels (1990, p. 121):  

 
[...] em dialética, o caráter da negação obedece, em primeiro lugar, à 
natureza geral do processo e, em segundo lugar, à sua natureza específica. 
Não se trata apenas de negar, mas de anular novamente a negação. Assim, 
a primeira negação será de tal natureza que torne possível ou permita que 
seja novamente possível a segunda negação. 
 

O outro é Konder (1981, p. 43), o qual afirma sobre a concepção de dialética 
de Marx que “(...) o conhecimento é totalizante e a atividade humana, em geral, é um 
processo de totalização, que nunca alcança uma etapa definitiva e acabada” 
(KONDER, 1981, p. 43). Mas ninguém melhor que o próprio Marx (2011, p.28) para 
conceituar dialética:  

 
Meu método dialético, por seu fundamento, difere do método hegeliano, 
sendo a ele inteiramente oposto. Para Hegel, o processo do pensamento – 
que ele transforma em sujeito autônomo sob o nome de ideia – é o criador 
do real, e o real é apenas sua manifestação externa. Para mim, ao 
contrário, o ideal não é mais do que o material transposto para a cabeça do 
ser humano e por ele interpretado. 
 

No mesmo texto, prossegue Marx (2011, p. 28). 
 
Critiquei a dialética hegeliana, no que ela tem de mistificação, a quase 30 
anos, quando estava em plena moda. Ao tempo em que elaborava o 
primeiro voluma de O Capital [...] Confessei-me [...] abertamente discípulo 
daquele grande pensador, e, no capítulo sobre a teoria do valor, joguei, 
várias vezes, com seus modos de expressão peculiares. [...] A mistificação 
por que a dialética passa nas mãos de Hegel não o impediu de ser o 
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primeiro a apresentar suas formas gerais de movimento, de maneira ampla 
e consciente. Em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. É necessário 
pô-la de cabeça para cima, a fim de descobrir a substância racional dentro 
do invólucro místico.  
 

O método marxiano emerge da realidade social, sempre investigando a 
conexão do movimento do real, pois, segundo sua perspectiva ontológica, a 
apreensão da realidade transita entre a objetividade e a subjetividade, assim, para 
Marx (2005, p. 38-39):  

 
O trabalho filosófico não consiste em que o pensamento se concretiza nas 
determinações políticas, mas em que as determinações políticas existentes 
se volatilizem no pensamento abstrato. O momento filosófico não é a lógica 
da coisa, mas a coisa da lógica. A lógica não serve à demonstração do 
estado, mas o Estado serve à demonstração da lógica.  
 

Assim como Marx propôs a inversão da lógica dialética que, segundo ele, 
estava de cabeça para baixo, também aqui se propõe a inversão da lógica da 
Instituição Total para a lógica da Incompletude Institucional. Ou seja, dar o mesmo 
tratamento dado aos sujeitos privados de liberdade do CENSE também no presídio.  

 
3 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A base filosófica do conceito de incompletude institucional repousa na noção 

de que nenhum programa ou serviço, por si só, dê conta de atender a todas as 
necessidades e carências existentes no meio social. Assim, toda e qualquer ação de 
política pública, necessariamente está - ou deveria estar - inserida em uma rede de 
programas de serviços que levem em consideração toda e qualquer necessidade 
que qualquer sujeito possa ter; caracterizando-se como princípio norteador de todos 
os seus direitos, a partir do qual deve balizar as práticas de qualquer programa de 
rede de serviços voltado para a socioeducação. Desta forma, as articulações das 
políticas públicas em ações integrando o sistema de garantia de direitos, 
constituídos pelo Sistema Educacional, de Justiça & Segurança Pública, de Saúde, 
de Assistência Social, articuladas em rede com outras ações de políticas públicas de 
proteção integral, rompendo com a lógica das instituições totais (SPOSATO, 2004). 

A incompletude institucional opera segundo uma lógica de rede articulada por 
ações governamentais e não governamentais, organizando as ações das políticas 
públicas, realizadas em atenção às medidas socioeducativas em consonância com o 
conjunto de políticas públicas realizadas pelo Estado. Com isso, não deve existir 
divergências entre as políticas públicas sociais – básicas, de assistência e de 
proteção - de caráter universal, conforme ilustra Sposato (2004, p.15): 

 
As diretrizes legais do artigo 88, do Estatuto, têm natureza político 
administrativa, na medida em que são orientações acerca dos passos que 
devem ser adotados pela administração pública e pela sociedade civil 
organizada para a construção do Sistema de Garantia de Direitos. 
 

Ações pedagógicas praticadas para os privados de liberdade devem nortear 
os parâmetros que visem a propiciar o acesso aos direitos e às oportunidades de 
superação de sua situação de exclusão; bem como às condições de formação de 
princípios éticos sociais para a vida social, haja vista que o mecanismo de privação 
de liberdade constitui medida socioeducativa de dimensão jurídico-sancionatória e, 
ético-pedagógica, sobre o que também versa o estudioso (SPOSATO, 2004, p.15): 
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As políticas socioeducativas, por terem finalidade preventiva e natureza 
sancionatória, tenham um lugar limitado no Sistema de Garantia de Direitos, 
seus programas deverão observar as mesmas regras gerais aplicáveis às 
demais políticas, além de outras, específicas aos seus objetivos. 
 

Nesse sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990, p. 
50), em seu artigo nº 113, dispondo dos artigos nº 99 e nº 100, delegam que: 

 
Capítulo II - Das Medidas Específicas de Proteção 
Art. 99. As medidas previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas isolada 
ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo. 
Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 
pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos 
vínculos familiares e comunitários. 
 

O direito à saúde deve estar incluído nessa rede, principalmente no que se 
refere aos dependentes químicos e portadores de distúrbios psíquicos. O 
necessitado deve ser encaminhado ao hospital de referência, a fim de que lhes 
sejam supridas necessidades psicossomáticas, inclusive em situações de 
desintoxicação e abstinência de drogas. Nas palavras de Sposato (2004, p. 49): 

 
No momento em que o jovem for inserido em tratamento médico, 
psicológico e psiquiátrico (art. 101, inciso V da ECA) deverá ser definido em 
qual regime ele será tratado. O regime hospitalar envolve a internação do 
paciente e sua imposição dependerá sempre de um laudo médico que 
comprove a sua necessidade, mesmo quando o assistido consentir com seu 
internamento. No tratamento em regime ambulatorial, o paciente 
permanecerá no convívio familiar e comunitário e frequentarão 
periodicamente os serviços de atendimento social, médico, psicológico e/ou 
psiquiátrico de acordo com o seu padrão de transtorno mental. 
 

O sujeito com problemas de saúde deve ser informado sobre seu estado de 
saúde e sobre o tratamento, além de receber informações acerca das características 
e peculiaridades de cada necessidade. Sposato (2004, p. 49-50) afirma que:  

 
[...] o jovem deverá ser ouvido sobre o que pensa em relação ao tratamento, 
sendo-lhe esclarecidos os pontos sobre os quais houver dúvida, para que 
se possam fazer os ajustes necessários em busca da adequação desses à 
situação do adolescente assistido. A família também deverá ser informada e 
esclarecida acerca da condição mental e do tratamento. Esse é outro motivo 
pelo qual os profissionais de saúde e do atendimento socioeducativo 
precisam receber treinamento, pois eles deverão informar o adolescente e 
sua família sobre o tratamento de maneira clara e simples. 
 

Tais ações, circunscritas na esfera dos direitos, em consonância tanto com o 
diagnóstico da realidade, quanto com as demandas da população. Logo, só quando 
houver uma transposição da lógica da instituição total para a lógica da incompletude 
institucional que haverá a reinserção dos privados de liberdade, independentemente 
se estiver no Centro de Socioeducação ou Penitenciária. A dimensão da mudança 
do paradigma pode ser depreendida pela observação dos dados presentes no 
QUADRO 01 – Instituição Total (KUNZA, 2009, p. 283), em relação à FIGURA 01 – 
Sistema de Garantia de Direitos pelo SINASE (BRASIL, 2006, p.23).  
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Quadro 01: Instituição Total de Erving Goffman 
MODELO MÉDICO E 

HOSPITALIZAÇÃO 

PSIQUIÁTRICA 

INSTITUIÇÕES 

TOTAIS 

TENDÊNCIA P/ 
FECHAMENTO 

CARÁTER TOTAL 

 VIDA ÍNTIMA AJUSTAMENTOS 

PARTE TÉCNICA ATRIBUTOS AJUSTAMENTOS 

PRIMÁRIOS 

 

OPERAÇÃO 

MECÂNICA 

INDIVÍDUOS 

SEPARADOS DA 

SOCIEDADE MAIS 
AMPLA 

AJUSTAMENTOS SECUNDÁRIOS 

ESQUEMA DE 

SERVIÇO MÉDICO 

INDIVÍDUOS COM 

SITUAÇÕES 
SEMELHANTES 

FONTES: RECURSOS: 

ARREGIMENTAÇÃ

O 

VIDA FECHADA SUBSTITUIÇÕE

S 

ESCONDERIJOS 

IDEOLOGIA 
INSTITUCIONAL 

ADMINISTRAÇÃO 
FORMAL 

EXPLORAÇÃO 
DO SISTEMA 

SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

 MUNDO DO INTERNADO  MUNDO DA 

EQUIPE 

DIRIGENTE 

 SISTEMA DE 

COMUNICAÇÃO 

MORTIFICAÇÃO 

DO EU 

REORGANIZAÇÃO PESSOAL: AMBIENTE 

CULTURAL: 

CARREIRA MORAL: ESQUEMA DE 

INTERPRETAÇÃO 

MECANISMOS: LOCAIS: 

CULTURA 

APARENTE 

SISTEMAS DE 

PRIVILÉGIOS 

ADAPTAÇÃO 

AJUSTAMENTOS (P e 
S) 

STATUS 

PROATIVO 

PRÉ-PACIENTE 

AÇÕES SOFRIDAS 

INTERNADO 

AÇÕES DE 
REAÇÃO 

PADRÕES DE 

DEFERÊNCIAS 

USO DO OUTRO ESPAÇOS FORA DE 

ALCANCE 

ATAQUES AO EU REGRAS DA 

CASA 

TÁTICAS DE 

ADAPTAÇÃO 

DESCULTURA

MENTO 

CIRCUITO DE 

AGENTES 

ACEITAÇÃO CERIMÔNIAS 

INSTITUCIONAIS 

COERÇÃO 

PARTICULAR 

ESPAÇOS DE 

VIGILÂNCIA 

DESPOJAMENTO 
DO EU 

CASTIGOS AFASTAMENTO DA 
SITUAÇÃO 

 COALIZAÇÃO 
ALIENADORA 

CRIAÇÃO DE 
HISTÓRIAS 

TRISTES 

PERMEABILIDAD
E 

INTERCÂMBIO 
ECONÓMICO 

ESPAÇOS Ñ 
REGULARIZADOS 

DESPOJAMENTO 
DOS BENS 

PRÊMIOS INTRANSIGÊNCIA CERIMÔNIA DE 
DEGRADAÇÃO 

FADIGA MORAL IMPERMEABILID
ADE 

INTERCÂMBIO 
SOCIAL 

LOCAIS LIVRES 

ENQUADRAMENTO  COLONIZAÇÃO CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA DO 

CASO 

 TERRITÓRIO DE 

GRUPO 

EXPOSIÇÃO 

CONTAMINADORA 

CONVERSÃO   TERRRITÓRIO 

PESSOAL  

DESEQUILÍBRIO 

DO EU 

VIRAÇÃO  

IMUNIZAÇÃO 

Fonte: Adaptado de Kunza (2009, p.283). 
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Figura 01: SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS - SINASE 

 

Fonte: BRASIL, 2006, p.23. 

 

4 - REDES DE POLÍTICAS PÚBLICAS COMO ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA 

 

Esse novo paradigma está postulado na área da socioeducação, expresso na coleção 

produzida por meio da Secretária Especial dos Direitos Humanos, coordenada por Costa 

(2006 a; b; c; d; e), intitulada Socioeducação: Estrutura e Funcionamento da Comunidade 

Educativa, pela qual se pode definir socioeducação como educação prática para a 

solidariedade, a qual (COSTA, 2002, p.13): 

 

[...] deve partir de uma decisão pessoal, consciente e livre por parte daquele que 

pretende iniciar nessa atividade. Ela pode ser despertada por um convite, por um 

exemplo, por um apelo. Não pode, porém, resultar de pressão de tipo algum, de 

indução ou de manipulação de qualquer natureza. 

 

Portanto, a educação é o melhor caminho para o desenvolvimento pessoal e social, 

preparando o sujeito solucionar problemas de forma correta, segundo valores que lhe dê 

condições de ser e conviver. Segundo Costa (2006a, p.99). a socioeducação deve permitir:  

 

[...] a compreensão sobre a forma de estruturação e o funcionamento do novo mundo 

do trabalho, ajudando-o a desenvolver um conjunto de competências e habilidades 

mínimas não só para trabalhar, mas também para viver e conviver numa sociedade 

moderna. Trabalhamos, portanto, pelo jovem autônomo, solidário e competente. 

Essa é a nossa visão de jovem. Essa é a visão de jovem da socioeducação. Visão 

fundamentada no Art. 2º da LDB da educação: ”Art. 2°. A educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 
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Como proposição, compreende-se que a educação deva garantir competências tanto 

pessoais e sociais, quanto produtivas e cognitivas. Assim, salientam-se três tipos de ações e 

consequentes relações, entre todas as esferas sociais no processo de formulação das políticas 

públicas: a) o Estado tem posição ativa em relação às ações; b) propicia à sociedade civil 

constituir uma reação retroalimentando estas ações; e c) consolida o processo cíclico das 

políticas públicas direcionadas pelo Estado na relação entre ação e reação. 

Logo a proposição visa a promoção de uma ação efetiva no atendimento aos sujeitos 

privados de liberdade, a partir do conceito de incompletude institucional como ação de 

políticas públicas, em consonância com a reação da sociedade civil, também envolvida no 

processo como corresponsável destas ações, construindo uma rede de ações de políticas 

públicas, conforme o quadro elaborado pelo autor. Intenta, desta forma, produzir uma rede de 

políticas públicas altamente interativas nos processos políticos (vide QUADRO 03), sem 

perder o foco do contexto institucional de privação de liberdade onde se alocam os processos. 

Todas as organizações têm condições de contribuir para os processos de reinserção do 

apenado, criando redes onde tenham lugar trocas sociais efetivos entre as partes. 

Essa proposição de governança propõe o fortalecimento da participação de diversos 

sujeitos da sociedade, alocados em diferentes níveis socioculturais, propiciando condições de 

manifestação das mais diferentes relações entre os diversos sujeitos envolvidos no processo, 

devendo sempre entender os contextos institucionais em suas relações para, com isso, 

compreender como se processam as demandas de elaboração das políticas públicas. 
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SESC / SENAC / 
SESI / IEL / SENAI 
/ SEBRAE / SETI / 

SOC. CIVIL
SETE /  SESP-IIPR  / 

SENAR-FAEP / 
PROEJA  / 
PRONATEC

SESA / SEED / 
SEJU / SEDS

SEDH / DEPEN / 
ESEDH / CEEBJA

QUADRO 03: Proposta da estrutura pretendida para as ações de políticas públicas no sistema prisional: 
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29 e 30 de outubro de 2019 

LEGENDA: 

 

Primeira Esfera: SEDH1; DEPEN2; ESEDH3; CEEBJA4; 

Segunda Esfera: SESA5; SEJU6; SEED7; SEDS8. 

Terceira Esfera: SESP9; IIPR10; SETE11; FAEP12; SENAR13; PROEJA14; PRONATEC15. 

Quarta Esfera: SETI16; SEBRAE17; SENAI18; SESC19; SESI20; SENAC21; IEL22.  

 

5 - CONCLUSÃO 

 
A educação se estabelece na sociedade como meio legítimo de transmissão de 

conhecimento adquirido historicamente, disseminado posteriormente por meio das 
diversas instituições implicadas nesse processo. A transmissão desse conhecimento 
acumulado historicamente se dá através da educação formal ou não formal. Não existe 
dicotomia ou divergência entre os dois espaços, que atuam concomitantemente e 
convergem para formar e informar o sujeito, preparando-o para a vida como um todo. 

Embora a legislação dê suporte para que a educação seja uma realidade na vida 
de todos, diversos fatores que destoam dessa realidade, entre os quais se podem elencar 
percalços econômicos, frustrações psicológicas e demais adversidades da vida, bem 
como todas as demais contradições cabíveis nesse espaço incontável. Considerando a 
população em geral, bem como as dificuldades acima mencionadas, percebe-se que nem 
sempre a educação se dá concordância com o ideal.  

Existe uma grande disparidade entre o ideal e o real e, no nível real, os sujeitos 
enveredam por caminhos diversos, construindo a sua história enquanto ensinam o que 
sabem e aprendem sobre o que ainda lhes era desconhecido. Tal descompasso acaba 
por gerar sujeitos à margem do ideal, tendo como consequências diretas à ignorância, a 
fome, a miséria, o desemprego, a violência e o enfrentamento com a justiça, que tem por 
consequência a penalização - pela qual se suprime a liberdade - recolhendo os sujeitos 
para que cumpram pena no sistema penitenciário. 

Em dado momento, a penalização deixou de ser aplicada como forma de castigo 
violento por meritocracia criminal e passou a ser espiada pela privação de liberdade. Com 
o passar do tempo, essa lógica se cristalizou a ponto de constituir conceitos 

 
1 Secretaria Estadual de direitos humanos. 
2 Departamento Penitenciário: Superintendência de Educação. 
3 Escola de Educação em Direitos Humanos. 
4 Centro Estadual de Educação Básica para jovens e Adultos (Nas Unidades Penais). 
5 Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. 
6 Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. 
7 Secretaria da Educação. 
8 Secretaria da Família e Desenvolvimento Social. 
9 Secretaria da Segurança Pública. 
10 Instituto de Identificação do Paraná. 
11 Secretaria do Trabalho, Emprego e Economia Solidária. 
12 A Federação da Agricultura do Estado do Paraná. 
13 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. 
14 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. 
15 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. 
16 Secretária Estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 
17 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
18 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
19 Serviço Social do Comércio. 
20 Serviço Social da Indústria. 
21 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
22 Instituto Euvaldo Lodi. 
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sedimentados entre os quais é possível citar a completude institucional, lógica pela qual 
se acreditava que o então sistema penal teria plenas condições de conduzir à 
ressocialização dos sujeitos nele inseridos.  

Essa lógica institucional tornou-se autossuficiente, ao passo que se fechou em 
seus próprios conceitos, atraindo para dentro do seu sistema todas as necessidades do 
apenado. Durante muito tempo, o paradigma da institucionalização deu conta de resolver 
essa proposição, visto que era tomado como um conceito determinante e inquestionável. 
No entanto, com o avanço das ciências, registra-se o avanço nas pesquisas sobre o 
sistema penal, a partir das quais se passou a perceber que o sistema prisional não era 
mais capaz de atender às novas demandas sociais; não só porque o caos instalou-se no 
sistema prisional, como também porque ele não é mais capaz de atender às demandas 
sociais da modernidade globalizada. Com a percepção de tais incongruências e 
contradições, a mudança desse paradigma passou a ser proposta, pautando-se na 
inversão da lógica da “Instituição Total” para a da “Incompletude Institucional”. 
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